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চৈতন্যের নীলাচল গমন ! 

অনম্তর হে খুবক বন্ধণণ ! 'গায়ক মুকুন্দের প্রমুখাৎ্ প্রভুও উৎকল 

দেশগমনের ব্ৃত্তীন্ত আমি যাহা যাহা শুনিয়াছি বলিতেছি শ্রবণ কর। 

সেই তেজন্বী প্রেমোন্মস্ত মহপুকষ এইরূপে স্রেহময়ী জননী, পতিপ্রাণ। 

লছর্মিণী, এবৎ আনুগীত প্রাণতুল্য পারিঘদ ধর্মবন্ধু ও সংসারের যাঁব- 

তীয় সুখ জ্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়। কতিপয্ন ভক্ত সমভিব্যাহণরে ভিখা- 
রীর বেশে বনপথে নীলাচল যাত্রা করিলেন | তৎকখলে বঙ্গদেশের নবাৰ 

সৈয়দ্ হুমেন সাহার সন্্দ উড়িয্যা্পতির মহাীমংগ্রাঁম চলিভেছিল | 
একে পথ অতি ভুর্ণম, তাহাতে দল্যাভয়ে আরও ভ্র্থম হইয়া! উঠিয়াছিল | 

ইহার) গঙ্গার ধারে ধার দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লীশিলেন | পথে এক 

স্থনে মহাগ্রস্ডু আপনার সঙ্গীদিথকে পরীক্ষা! করিবার জন্য জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তোমর) আঙ্গে কে কি সম্বল লইয়া)? অঁশিয়াছ নিফষপটে বল। 
যখন শুনিলেন তাহার বিনা! অনুমতিতে কাহারে! নিকট কিছু লষ্বাঁর 

উাহাঠদের ক্ষমতা নাই, তখন গৌরচক্দ্র নিরতিশয় অন্তষ্ট চিত্তে বলিতে 

লাশিলেন দেখ, ভক্ষ্য বস্ত ভগবান যেদিন দিবেন অরণো বনিয়' 

থাকিলেও মে দিন তাহা] মিলিবে | কিন্ত তিনি যে দিন ন! দেন, রখজপ্ুুত্র 

হইলেগু তাহাকে সে দিন শুপবাঁন করিতে হয়। এক জনের অন্ন 
প্াস্তকত আছে, হয়ত অকস্মাৎ কাঁছারো সঙ্গে বিবাদ করিয়া! সে ক্রোধ- 

ভরে এইরূপ এতিজ্ঞা করিয়া! ফেলিল যে আজ আমি ভাত খখইব ন1। 
কিৎব" আহারের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে এমন সময় দেহে হঠাৎ 

জ্বরের.সর্চার হইল । অতএব জাঁনিবে, নমকলই ঈশ্বরের ইচ্ছ1?। সেই 
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২ ভক্তি চৈ তর্থ পানর কা 

দয়াময় অনদাত সমস্ত ভূমগুলে অনমসত্র স্থাপন করিয়। ঝ্াখিয়াছেন, 

তাহার যেদিন আঁদেশখাকিবে সে দিন সর্দত্র অন্ন মিলিবে। 

হুরিকথ! কছিডে কহিভে এবং হরিগ্ণ গাইতে গাইতে ক্রমে ইইার1 

আঠিনারি1 নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং অনন্ত নামক এক গ্ুহস্তরভননে এক 

রাত্রি বাম করেন। পর দিন গ্রাভেহুরিস্মরণপু ক খাঁহির হইয়া ছ্রত্র" 

ভেজা সকলে উপাস্ডিত হুইলেন । এই স্থানে ভাগীরখীজ্বোত শভধা 

বিভিন্ন হইয়। বঙ্গোপসাগরের দিকে পাবিভ হইয়াছে । দেই ভরঙ্গাঁ- 

কুলিত স্মবিস্তীর্ণ জলরশিদর্শনে তচতন্যের মন আ'হ্লাঁদে পুর্ণ হইয়াছিল । 

স্থবনীয় ভুম্যধিকারী রামচন্দ্র খ। এক জন পরম ভক্ত, ভিনি বনু সমাদরে 
ভাঁধুদিগকে আপনধর আলয়ে রাখিলেন এবং যত সহকারে উড়িফ্া 

এদেশে পাঠাইয়। দিলেন । রজনীতে মহানন্দে ভক্তগীণ ভথায় মন্কীর্তীন 

করিলেন | হরিনধমরমে রাঁম5ক্ড্রের ভবন আনলন্দম্স ছইল 1 প্রতিবাঁমী 

শত শত নর নারী সেখাঁনে সমবেত হইয়াছিল | বণত্রিতৃতীয় প্রহর 

পর্যন্ত সঙ্কীর্তন ও ধর্মীলাপ করিয়া নিশাবসানে ভীহার1 নেকারোহছণ 

করিলেন। নদীর সলিলনমিক্ত সিগ্ধ সমীরণ সেবনে এবং লহরীলীল। 

সন্দর্শনে উাহখদের হৃদয় পুলকিত হুইল, চৈভন্যের আদেশে মুকুন্দ গান 

ধরিলেন। নাবিক সঙ্গীত ধনি শুনিয়া ভয়ে অস্থির হইয়$ বলিল *“ওগে। 

ঠাকুর ! যে পর্য্যন্ত উডভিষ্যা! দেশে না যাই তাবৎ কীল তোমরা একটু 

নীরব হইয়।খাক; এখানে জলে কুমীর, উপরে বাধ, নৌকাযোণে দল্য- 

দল স্থ্বনে স্থানে ভ্রমণ করে, তাহার! জখনিভে পারিলে এখনই সকলের 

প্রাণ নফ করিবে” । নধবিকের বাক্যে সঙ্গিগণকে ভীত গ অঙ্কচিত হইতে 

দেখিয়া গেখরনিহছ হরি ! হি ! বলিয়া! ভুক্কার করিতে লাগিলেন । 

নাবিক ভাবিল কি বিপদ্ ! সাবধান করিতে শিয় যে আরও গোল 

বাধিল দেখিতেছি ! চৈতন্য সকলকে সাহস দিয়া বলিলেন, কেন ? 

তোমরণ কাহার জন্য এত ভয় কর? বৈষ্বগণের বিশ্বহারী দয়াময় প্রভুর 

শদর্ন চক্র এই না সম্মুখে ফিরিতেছে ? কিছু চিন্তা নাহি, সক্কীর্তন কর, 

তোমরখ কি স্তদর্শন চক্র দেখিতে পাইতেছ না? হর্িভক্ত জনকে কে 

₹ছবর করিতে পারে ? বিষ্ণুর চক্র তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 



ভক্তিচৈতন্যচক্ড্রিকা । ৩ 

নিরন্তর ঘুরিতেছে”। বিশ্বাসী ভক্তগণ জ্বীয় অভীফুদেবের দৃষ্টিরূপ 
অভ্য়গ্াদ কবচে সদাক1ল আর্ত থাঁকিয়] সর্বত্র তন্ময় দর্শন করেন, 
ভীক নাবিকের বাঁক্য কি তীহাদিগকে ভীত করিতে পারে? গৌরের 
অগ্রিময় জীবন্ত বাঁক/শ্রবণে সকলে অভয় প্রাণ্ড হইলেন! তখন সকলে 

নির্ভরচিত্তে আনন্দমনে গাঁন করিতে করিতে চলিলেন এবৎ নিরাপদে 
যথাসমরে উৎ্কলদেশে গিয়া] উপনীত হুইলেন। ভীহাঁদের সমাগমবণর্ত। 
শবণ কক্িয়া ভন্দেশীয় হৈফ্ব ভক্তগণ গথে স্থানে স্থ/নে দেখ করিতে 
আলিয়া! ছিলেন । 

এক দিন গৌরনুন্দর সক্দগীদিগকে এক দেবাঁলয়ের নিকট রাঁখিয়ণ 
একাকী পল্লীমধ্যে ভিক্ষা! করিভে যাঁন। উহার অঙ্কুগম তেহলাবণ] 
দেখিয়া গ্ৃ্স্থ নরনারীগণ বিবিধ উপাদেয় ফল শশ্ত এবহ তণ্ডল আনিয়া 
দিতে লাখিল। অর্বলোকিপুজা ভক্তাঁনভার মহ1ণুকব ম্বয়ৎ ভিক্ষার 

বালি স্কদ্ধ লইয়ণ ঘারে দ্বারে মুর্টি ভিক্ষ। করিতেছেন, সর্দমাত্য ছাড়িয়। 
তকভল আঁশ্রয় করিয়াছেন” চটিরটারাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়। সকল 
খে জলাগুলি দিয়াছেন, পুথিবীতে এ দৃশ্য কি মনোহর ! সকলের 
উপযুক্ত ভিক্ষ। আনিয়া তিনি পুনর্ব্বার বন্ধুবর্গের নিকউ উপস্থিত হুই- 
লেন| ভাহারা প্রচুর আঁছার্স্য মামঞ্ী দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলি- 
লেন “ বুঝিলাম ঠাকুর ভূমি জামাঁদিথকে পুধষিতে পারিবে 1৮ গদাপর 

এই তগুল রন্ধন করিয়। ভক্তরান্দের দেবা! করেন । | 

পথে এক স্থানে নদী পাঁর হইতে হইবে, পারের নাবিক জিজ্ঞাঁস। 
করিল ঠাকুর! তোঁণাঁর অঙ্গে কয় জন লোক অখছে ? চৈতন্য বলিলেন 
আমার সঙ্দে কেছ নাই, আমি একাকী, এব সকলি আমারই। এইকগা 
বলিতে বলিতে ভীহার চক্ষে প্রেমপার। বছিতে লাঁখিল। নাবিক বলিল 
ঠাকুর, তুমি পার হুইয়। ঘাঁও, কিন্ত দীন না! লইয়। এ সকল লোককে 
আমি হ্াডিয়। দিব না। প্রথমে তিনি একাকী পাঁর হইয়া! পরপারে 
এক স্থানে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়! রহিলেন দেখিয়। সন্দিগণের চিত্তে খুগ- 
পৎ বিষাদ এব কৌভুহলের উদয় হইল | ভীহার কিছু বিশ্যিত হইলেন 
এবং গুকদেবের নিরপেক্ষ ভাব দর্শনে তাঁহাদের কিছু আমোদও বোধ 



৪. ভক্তিচৈ ভন্যচক্ড্রিকা । 

হুইল | পিত্যাঁনন্দ্র সকলকে এবোধ দিয়া বলিলেন» প্রভু আমাদিগকে 

ফেলিয়! কখন বাইবেন ন1। নাবিক কহিল, তোমরাত সন্্যণসীর লোক 
মহ, ভবে আমাকে দান দিয়। পার হইয়! চলিয়1যাও। এদিকে চৈতন্য 
তধোয়ুখে বসিয়া! এমনি রোদন আর্ত করিয়াছেন যে তাঁছা! শবণে 

পাবীণ বিগলিত হইয়। যায়| নীবিশ্ক এই আড্ডুত ভাব দেখিয়। অবাক 

হুইয়। কীতুহলাক্রান্ত চিত্তে সঙ্গীদিগকে প্রভুর পরিচয় জিজ্ঞানা করিল । 

ভক্তগণ ভাহাার নিকট আপনাদের এবৎ গৌরের পরিচয় দিতে শিয়। 

কীদির। ফেলিলেন তখন নাঁবিকের মোহাসক্ত কঠিন হৃদর বিগলিত 
হুইল, এপৎ সে সকলকে খিনামুলে; পার করিয়ন দিয়া চৈতন্যের পদতলে 
লুট1ইতে লাখিল। 

এই জরপে ভাহারাঁ আনন্দ মনে হরিগুণ গাঁন করিতে করিতে অশ্রানর 

হইলেন । ক্বর্ণরেখা নদীতে আন করিয় ক্রমাণত চলিতে লাশি- 

লেন। গৌরের প্রেমের বেগ এমনি প্রবল যে, শত শত ক্রোশ পথ পরি- 

ভ্রমণ করিতেছেন তথাপি কিছুমাত্র আাস্তিবোধ নাই । ধর্মের জন্য সে 

সময় তাঁহার) কত কই সহ্য করিয়। শিয়াছেন। ক্ষুধা) তৃষ্ণ। দুঃখ রেশ 
অনিদ্রার তাহণদের হৃদয়ের শান্তি সুখ উদ্ভধম হরণ.করিতে পীরিত ন]। 

এক দিন জখীদীনন্দ নিত্যাঁনন্দের নিকট মহাপ্রভুর দণ্ড রাখি! ভিক্ষণ 
করিতে যান, অখলিয়া দেখেল থে নিতাই দণ্ড গাছটি ভগ্ন করিয়ণ বসিয়। 

আছেন, ইহাতে জগদাঁনন্দের মনে ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হুইল | 

“অমি ধ।হাঁকে হৃদয়ে বছন করি, দেই প্রাঁণাধিক গৌরচন্দ্র দণ্ড বছুন 
করিবেন»১ এই ভাবিয়া! নিতাই তাহ ভগ্ন করিয়াঁছিলেন। চৈতন্য 

এ কথ। শুনিয়। বলিলেন নিতাই, কেন তুমি আমার দণ্ড ভগ্ন করিলে ? 
অবপ্ূুত উত্তর করিলেন, ধাঁশখাঁন ভাঙ্গিয়াছি, যদি ক্ষম।? করিতে না 

পার শান্তি দাও । গৌরচক্দ্র বলিলেন, যে দণ্ড সর্ধদেবের অধিষ্ঠীন 

স্থান ভা? কি তোমার মতে এক খাঁন বাশ হুইল? টচৈতন্যের গীস্তীর 
অবত্মা, ন্েছপুর্ণ হৃদয় কখন কঠোর হইতে জানে নী, বাহাঁকে তিনি 
প্রহার করেন সে ব্যক্তিও প্রেমে একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, ঞীণতুলা 
শিষ্দিখের এপরতভিও ভীহার নিতীন্ত নিরপেক্ষ ব্যবহার ছিল। তখন 



ভক্তিচৈতন্যাচক্দ্িক] | ৫ 

মহাপ্রভু ছঃখিত হইয় বলিতে লাগিলেন, একমাত্র দণ্ড আমার সঙ্গী 
ছিল, ঈশ্রবপ্রনাঁদে তাহাও ভাঁঙ্গিয়! গেল; যাঁউক, অখর আমার সঙ্গী 

কেহ নাই, এক্ষণে হয় ভোমরা অগ্রানর হও, না হয় বল আমি আগে 
চলিয়! যাই। শিশুর ন্যায় সরল ব্যবহারঃ অভিমখন রাণের মধ্যেও 

যেন প্রেমরসপরিপুর্ণ। মুকুন্দ বলিলেন তবে তুমিই আগে যাও, আমরা 

পশ্চাতে যাইতেছি। এইস্থাঁন হইতে জলেম্বরের দেবমন্দির পর্যযস্ত 

গৌরন্ন্দর একাকী আপনার ভাবে মগ্ন হইয় চলিয়। খেলেন? ক্ষণ- 
কখল পরে অনুগামী সঙ্ীণণের সহিত পুনরায় মিলিত হইর। এ স্থানে 

হত্য গীতাদি আর্ত করেন| . অস্প কাঁল বিচ্ছেদের পর গৌরের ভ্রাতৃ- 
প্রেমানল যেন আরও জুলিয়া উঠিয়ছিল | তখন তিনি নিতাঁইকে 

কোঁলে লইয়। বলিলেন নিতাই, কোখায় তুমি আমার সন্গাঁসত্রতের 

সাহায্য করিবে, ভাহ। না কয়ির!] তুমি আমাকে আরও পাগল করিতে 

চাও? আমার মাথ।খাঁও আর এমন কর্ম করিও না| তদস্তর নিতাঁই- 

য়ের অনেক প্রশংসা করিলেন, তাহা শুনিয়া অব্ধুতের মহা] লজ্জা 

বোধ হইল। পথে এক স্থানে পঞ্চ মকারের মেবক একজন মগ্ভপায়ী 
সম্যামীর নঙ্গে দেখা হয়, মে ইহাাদিগকে আপনার মঠে লইয়! অখনন্দ 

করিভে চাহিয়ীছিল | পুরীর পথে অনেক স্রুরম্য দেবালয় এবহ রমণীয় 

স্থান আছে, প্রায় প্রত্যেক স্থানেই মহা প্রভু হ্ুত্য গীত সঙ্গীর্তল বিহার 
করিয়।ছিলেন। দেবমুর্তি দেখিলে তাহার আনন্দের সীম1 খাঁকিত না| 

হু'রিভক্তিরসে সর্বক্ষণ জীবন অভিষিক্ত, প্রাকুতিক বাহ্য শো ভব দেখি- 

রাই মনে কত আহ্লাদ, দেবালর বিগ্রহ মুক্তি দেখিলেত হইবেই, কীব্রণ 
তাঁহ!র সঙ্গে তিনি চির দিন পবিত্র ভাবযোঁগে দৃঢরূপে সন্বদ্ধ ছিলেন । 

যাজপুর, কটক, ভুবনেশ্বর অতিক্রম করিয়া কমলপুর নামক স্থানে 

তাহাঁর। সকলে উত্তীর্ণ হইলেন । সেখান হুইতে জগন্নাথের প্রজা! নয়ন- 

গৌঁচর হয়। থ্ৃজ1 দেখিয়াই চৈতন্তদেব ভাবে একবারে হতচেতন হুইয়। 

পড়িলেন। এস্থাঁন হইতে পুরী চারি দণ্ডের পথ, কিন্ত পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ 
করিয়া অশনিতে তাহার তিন প্রহর সময় লাখিরাছিল|। মহাঁভীবরসে 

মগ্ডিত গেবরতনু দর্শনে তীর্থব1নী সাঁধু এবং অপর ঘাত্রিগণ এককালে মুগ্ধ 
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হইয়! গেল। মে রূপ যাহার একবার দেখিল তাঁহার! আর ভুলিতে 

পাঁরিল না| জণনাঁগক্ষেত্রে আমিয়। গৌরচন্দ্র অখপনার সমভিব্তাহছাঁরী 
ভক্তণীণের :নিকট প্রমুক্তহৃদয়ে বার বার ক্ুতজ্ঞভ) প্রকাঁশ করিতে 

লাগিলেন । 

জগনন!থ দেবের অপরূপ হীদু্তি দর্শনের জন্য চৈতন্যের এত দুর ব্য- 
এ্রীাভা জনল্বিয়ীছিল যে, শেষোক্ত স্কীনে তিনি অঙ্গিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়। 

একাকী পুরীর মপ্যে চলিয়া যান ছুই চক্ষে নিরন্তর প্রেমের অগ্পি 

জ্বলিতেছে, যাহ! কিছু দেখেন ভখহ্থাঁতেই ভখবোঁদয় হয়, বিশেষতঃ 
তখন জগনমাঁখের দশ্ননপিপাস। ভীহার মনে অতিশয় ঘনীভূত হইয়াঁ- 

ছিল 5 ভ্রীনন্দিরে পৌছিয়। ষাঁই দেই স্ন্দর বিগ্রহ মুক্তি দেখিলেন, অমনিন 
অনুরাগের আবেশে উন্মন্ত হইয়' ঠাকুরকে কৌলে করিবার জন্য নেই 
দিকে ধাবিত হইলেন। ঠাকুরের নিকট পধ্যজ্ত আঁর যাইতে হইল না, 

মন্দিরমপ্যে তৎক্ষণাৎ মুচ্ছিতি হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়। রহিলেন | 
তৎ্কাঁলে সাঁরভোৌম ভটাচার্ধ্য তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহাকে 

পাগুাদিশের বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিয়া নিজশিষ্য দ্বারা আপন 

ভবনে পাঁঠাইয়া দেন। নবীন সন্গ্যাসীর অসাধারণ প্রেমবিকীর, 

তেজওপুজ দেহকান্তি অবলোকনে ভট্টাচাধ্যের মন বিস্ময়রমে পরিপুর্ণ 

হুইল গৌরাদ্দের সে দিনকার সুচ্ছণ অভি গড় এব দীর্ঘকাঁলস্থয়ী 

হয় | এমন প্রগা মুচ্ছ৭ যে, তিনি জীবিত কি মৃত তাহ! জাঁনিবার 

ঞগ্য ভীহাঁর নাঁলিকাঁর নিকট তুল! রাঁখিয়। পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল । 

তদনন্তর রাজপগ্ডিত স্থির ছইয়। মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, এত 

দেখিতেছি নিত্যসিদ্ধ ব্ক্তিদিগের জীবনে ঘে স্বদীপ্ত মহাঁভাব লক্ষিত 

হয় সেই প্রেমের সান্বিক বিকার ! এই আশ্চর্য অদ্ভূত ভাঁবদর্শনাভ্তর 

স্ুবিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষণকাল স্ছাণুর ন্যায় ্ত্তিভ হইয়! 

রহিলেন। 

এ দিকে নিতাই মুকুন্দ গুভূতি ভক্তগণ মিংহদ্বারে আঁশিয়। পখিক- 

দিগের মুখে শুনিলেন, একজন ধৌঁসাঁজ্জী মন্দিরে এইরূপ অবস্থাপন্ন 

হইয়াছিলেন, সার্বভৌম ভক্টীচাধ) তাহাকে জাপন গুছে লইয়। শিয়।- 
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ছেন। ইত্যবসরে হঠাঁৎ সেই স্ছাঁনে গোঁপীনাথ আচার্য আনিয়া 

উপস্থিত হইলেন 7 ইনি নবদ্বীপবাসী বিশখরদের জামাতি, সার্বভেধ- 
মের ভখিনীপতি, এবং খেধরের এক জন অনবরত প্রেমিক ৈফব। গৌোঁপী- 
নাথকে পাইয়। ভাহার1 বড় আহ্লাদিত হইলেন | পরে তাহার অঙ্গে 

সকলে উক্ত ভট্টাচার্যের আঁলয়ে উপনীত হুন। সার্ধভেোম ভট্টীচার্ধ্য 
এক জন প্রসিদ্ধ তত্বজ্ঞানপরায়ণ পণ্ডিত, নিবম পর্বে নবদ্বীপে ছিল, 

এক্ষণে পুরীর রাজা গ্রভাঁপকদ্দের অভাপণ্ডিত এবং জগনাথমন্দিরের 

তন্বীবধায়ক। চৈতন্য সেই যে ভীবাবেশে মুচ্ছিতি হুইয়। পড়িয়।ছেন 

আর মংভ্ভাঁমীত্র নাই, ভূতীর প্রহর পখ্)স্ত অটৈতন্তাবস্থতে অভিবাহিত 

হুইল । নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ জন গ্রভুকে তদবস্থায় রাখিয়া জগ্থননাথ- 

দর্শনে চলিয়। গেলেন। গৌরের অদ্ভুত ভাবাঁবেশ দেখিয়। দার্বভৌ- 

মের মনে শঙ্ক। হইয়াছিল যে পাছে নিত্যানন্দাদি সঙ্গিগণও মন্দির" 

মধ্যে গিয়। বেসামাল হইয়া গড়েন, তজ্জন্য তিনি আবার সকলকে সাব- 

ধান করিয়1 দিলেন। তদনন্তর জাব্বভেধঠম ভট্টাচার্য ক্বীয় ভঙ্গিনীপতি 

এব আগীন্ভক মুকুন্দকে নিকটে রাশখিয়। সন্ঠাসীর পরিচয় জেজ্ঞান। 

করত জাঁনিলেন যে তিনি বিশারদের বন্ধু নীলাম্বর চক্রবস্তঁর দৌহিত্র । 
এত অন্প বয়সে জন্যাসী হুইয়াছেন শুনিয়। ভট্টাঁচধধ্যের মনে বড় 
আশ্চধ্য ভাব উদয় হহুল। কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ ফিরিয়। আসিয়! 

হরিসম্কীর্তন দ্বার! চৈতন্যের মুচ্ছণীপনোৌদন করেন । চেতন। লাভ 

করিয়। মহাএতু সমুদ্রে মাঁন করিতে গেলেন” পরে একত্র সকলের মে 

জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন । এসাদের মগ্যে লাফরাঘণ্ট তভীহাঁর 

নিকট বড় উপাদেয় বোধ হুইয়খছিল । আর আর অমক্ত সুখ্যান্ভ বন্ধ 
পরিত্যাগ করিযর? ভিনি কেবল লাফরা (ভূতঘণ্ট ) আর ভাত খাইলেন। 
সার্বভৌম স্বহন্তে ভীহা্িগকে এসাদ পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই 

প্রেমোন্ত্ত যুবক জন্যানীকে দেখিয়! অবধি তাহার চিত্ত ভাবাভ্তরিত 

হুইয়াছিল। অতঃপর গোপীনাখ আপনার মাসীর ভবনে আগন্ভক 
ভক্তদিগের জন্য বাসা স্থির করিয়। দিলেন। 



সার্বভৌমের ভক্তি গ্রহণ 

মত্তভাঁর অবসান গৌরাদ এভু উঠিয়া বলিলে সার্বভৌম “ নমো 
নারায়ণ ৮ বলিয়। তীহাঁকে প্রণাম করিলেন, শটীতনয় তীহখকে আশী- 

বর্বাদ করিলেন, “তো মার কষ ভক্তি হউক !” তিনি ঘে বৈষ্ণন সন্্যাসী ইহা 

তখন ভট্া।চধধ্যের বোধগম্য হুইল আাধর্বভৌম জ্ঞনেতে অটদ্বধতবাদী 

কিন্ত বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠঠনে কিয় পরিমাণে টনফঃবের ন্যায় ছিলেন। 

এই কারণে তিনি পণ্ডিত হইয়াও জথনাথের সেবাঁকার্ষে নিযুক্ত থাঁকি- 
তেন? পণ্ডিত মানুষ কি না, ভাঁরতী ইত্যাদি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে অতি 
নিক মনে করিতেন ! তিনি অনুষ্ঠানে পেধরাঁণিক, কিন্ত উবজ্ঞালিক 
মতেতে বৈদন্তিক দর্শনবিদ্ ছিলেন, এই জন্য উভয় ভাবের আঁভীঁন 
তার ব্যবহারে লক্ষিত হইয়াছিল । অনন্তর তিনি গৌরখজকে বলিলেন 

সহজেই তুমি পুজ্য তাঁহীতভে আবার সন্যণনী, অতএব আমি তোমার 
দাঁদ হইলাম । ইহ শুনিয়া চৈতন্য বিঞু স্মরণ করত বলিলেন, অমি 
বালক ,কিছুই জাঁনি না, তুমি শুকতুল্য ব্যক্তি, তোমার আশ্রয় লইয়(ছি, 
আমার এতি দয়া রাঁখিবেঃ অদ্য তোমারই ক্পাঁয় আমি ভ্রীমন্দিরে রক্ষণ 
পাঁইয়াঁছি, আর আমি ভিতরে যাইব নণ, বাছিরে খাকিয়1 ঠাকুর দর্শন 
করিব। যাহাতে আমি ভাল থাকি, সংসাঁরকুপে না পড়ি, এমন উপ- 
দেশ তৃমি আমাকে দাও, তোঁমার কপার উপর আমার সমস্ত নির্ভর 
করিতেছে । পণ্ডিত বলিলেন তুমি এত অন্পবয়নে মন্যাসী হইয়! 
ভাল কর নাই। যদিও মাঁধবপুরী প্রভৃতি বৈষ্ব্ণণ ব্রন্মচর্ধয অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সমস্ত বিষয়সুখ ভোগ করিয়! শেষ বয়সে 

সন্নযামী হন। সার্বভেংমের সহিত আলাপ করিয়া গেধরচন্দ্র গোঁপী- 

নাঁথের সঙ্গে হৃতন বাসায় চলিয়া গৌলেন। এবং অন্ধাঁকীলে ঠাকুরের 

আরতি দেখিলেন। 

এইরূপে ভীহাঁর৭ পুরীতে থাকেন, এক দিন মুকুন্দ এবং গেপীনাথ 



ভক্তিচৈতন্যচক্দিকা । ৯১ 

সাবর্বভেধমের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ভীাহাদিগকে বলিলেন দেখ, 

এই বিনীত্রম্বভাঁব প্রেমিক সন্গ্যীসীর গ্রাতি আমার অতান্ত ভালবাসা 
সঞ্চারিত ছইয়খছে , এমন যৌবন বয়সে ইস্ীর সন্নানধর্্ম কিরূপে রক্ষ। 

পাইবে তাঁছাঁই ভাবিতেছি, আমি ভীঁহাঁকে দেখিয়। অতিশয় মুগ্ধ হই- 
য়াছি। ইনি কাহার নিকট দীক্ষিত হইলেন, ইন্ীর উপদৈষ্টা কে, বল 
দেখি শুনি? যখন শুনিলেন ভাঁরতীসম্প্রদায়ের কেশব ভারতী নামক 

দণ্ডীর নিকট চৈতন্য দীক্ষিত হইয়াছেন তখন ভট্টীচ।ধ্যের মন বড় ক্ষুব্ধ 

হুইল । তাহাকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখিয়! গোপীনাঁথ আচার্য বদিলেন, 

সংসার পরিত্যাগ করিয়। বৈরাগী হওয়াই উদ্দেশ্য, অমুক সম্প্রদায় ভাঁল 

কি অমুক সম্প্রদায় মন্দ তদ্বিষয়ে প্রভুর দৃষ্টি নাই, সে সব কেবল লোক- 

গৌরব বাহ ভাব মাত্র। ভন্টাচাধ্য এ কথার প্রতিবাদ করিলেন। 

তিনি বুঝাঁইয়! বলিলেন, লৌকিক বাহ্যাঁড়ম্বর ইহীীতে লিগ আছে 

বলিয়া! কোঁন আমকে উজ্জ্বল করা এই ব্যবহারটি সামান্ত মনে করিবে 

ন11 তীহা'র মতে গিরি, পুরী, তীর্থ প্রভৃতি সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ | আশ্রম ব। 

সম্প্রদায়নিষ্ঠী বেষবদিগের মধ্যে যে এত প্রবল দেখ? যায় ইহার ভিতরে 

একটি গভীর অর্থ আছে | “সম্প্রদায়বিহীন। যে মন্ত্রান্তে নিস্ফল! মতাঃ” 
ইত্যাদি পদ্মপ্ুরাণোক্ত শ্লৌোকের দ্বার? পরনণণ কর? হইয়াছে যে, সম্প্রদাঁয়- 

বর্জিত ব্যক্তিদিশের মন্ত্র নিষ্ষল হয়। এই জন্য বৈষ্ণবগণ সর্বাগ্রে 

সম্প্রদায়, উপাট, গুক ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । জম্প্রদায় 

যে বিথিপ্রেরিত মুক্তির বিধান এতদ্্ার+ এই গুকতর সত্যই অপ্রমীণ করি- 
ভেছে। বিধানে অর্থাৎ সম্প্রদায়ে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে ধর্মক্রোহী বথে- 

চ্ছাঁচারী বলিয়া যে ভীহারা মনে করিতেন ইহ? আমীর ভখল লাশিত নখ। 
কারণ ভগবান সকল খটেই বিরাজ করেন, তিনি পতিতপাবন অগতির 

গতি; তবে বিধাঁনবিরোধী ব্যক্তি ষে কঠোরহুদয় বেদ্ধ, ভক্তির সহীন 
অপ্পবিশ্বামী, এ সংক্ক(র আমার এখনও আছে এবং ইহার প্রত্যক্ষ 

প্রমাণও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । পরে সম্প্রদায়ের ক লঘু বিষয়ে 

কিঞ্িঃৎ বিচার করিয়া ভট্টাচার্ধা মহাশয় বলিলেন, যদি আশি ইহাকে 

পবই, তাঁছ? হইলে বেদাস্ত শুনাইয়! যোগধপট্র পরাইয়1 পুনরায় অটদ্বত- 
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মর্গে আনয়ন করি । এ কথাশআরবণে গেঁপীনখথ নিতান্ত জুঃখিত অন্তঃ- 

করণে কহিতে লাগিলেন তুমি ইইাঁর মহিম1 জাঁন ন", স্বয়ং ভ্গবাঁন্ 
চেতন্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়ীছেন। তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, 
ভূরি শান্তর অধ্যয়ন করিয়াছ সতা, কিন্ড ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত গৌরের 

তত্ব কেহ বুঝিতে পারে ন11 লাীর্পভৌমের ছাঁত্রণণ গোপীনাঁখের 

কথ। শুনিয়! উপহাস করিল» এবং অনুমান ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত নিরূপণের 

কোন প্রত্যক্ষ এমাণ নাই এইরূপ বলিতে লাশ্বিল। ভট্রাচণর্যা 

নিজেও, কলিতে যুগাবতাঁর ছওয় সম্বন্ধে শীক্ত্ে কোন উল্লেখ নাই, ইহা? 
অপ্রামাণ্য কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইত্যাদি অনেক কথার বাদানু- 

বাদ করিলেন । গৌঁপীনাখ বলিলেন, জ্ঞানেতে বস্ত্রতভ্ কেবল জান! 

যার মাত্র, কিন্ত ঈশ্বরকূপণ ভিন্ন সে বস্তর প্রমাণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ 

হয় না। অতএব ভট্রীচার্ধ্য, তুমি প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিয়াঁও ঘন্তু চিনিতে 

গারিলে না? শ্যালক ভণিনীপতি সম্বন্কঃ তর্কের সঙ্গে উভয়ের মধ্যে 

কিছু কিছু উপহ্থাস বিদ্রপণ্ড চলিয়াঁছিল | কিন্ত মুখে তর্ক বিতর্ক 
করিলে কি হইবে, ও দিকে গৌরপ্রেমের নুতীক্ষ বড়শীতে নার্বভেধমের 
হৃৎপিগ বিদ্ধ হইয়। শিয়াছে। অটদ্বত এবৎ দ্বেতবাঁদ, জ্ঞান এবং 

ভক্তিপথমন্বন্ধে উভয়েই বহুল শখস্ত্রপ্রমখণ এদর্শন করিলেন । সে সময় 

প্রধান প্রধান ভক্ত বৈষ্বদিগের মধ্যে অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন । 
লিখিত শাস্্রনকল পগ্ডিতদিশের আন্তরিক মত বিশ্বীন ও অভি 

প্রায়ের অধীন, ভাষার উপর সমধিক ভাধিকাঁর খাঁকিলে একই শান্ত 
দ্বারা তীহার? পরম্পরবিরোধী মতকে সমর্থন করিতে পারেন । ভহু- 

কালে মায়াবধদী পণ্ডিত হিন্দ শাক্তগণ এবং ভক্তিপথাবলম্বী বৈষ্ণর- 

দিগের মধ্যে এ প্রকার তর্কবিবাদের অপ্পতা ছিল না| গৌোপীনাঁথ 
বিতণগু1 করিতে করিতে ক্রমে উত্তেজিত হুইয়? ছুই একট। শক্ত কথণও 

বলিযর। ফেলিলেন। তঙ্নন্তর সার্বভৌম বলিলেন, তুমি এখন বাসায় 

যাও, শৌসাঁঞ্ীজীকে আমার নিমন্ত্রণ বলিবে, কল্য সশিষ্য তিনি 
আমর গ্রে যেন ভিক্ষ। করেন। 

চৈতন্য গৌপীনখের প্রমুখ এ সমস্ত বাদানুবাদের কথ। শুকনিলেন, 
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কিন্ত সার্বছেোমের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন না, বরং তীহাঁর বিষয়ে 

অনুরাগ শদ্ধ। প্রকাশ করিলেন | পরিশেষে সেই রাঁজপও্ডিত দিগৃগজ 

জ্ঞানীকে তিনি বিনয় ভক্তির জালে একবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াঁছিলেন। 
সার্বভৌমের বয়ইক্রমও অধিক, আন্তরে জ্ঞানের যথেষ্ট গরিমাগ আছে, 

গেখরকে আপনার মতে আনিবেন, বেদধস্ত শুনবইবেন, এই বড় অভ্ভি- 

লাষ| বিচারে পরাজয় করিয়! ভীহার উপর ষে্ীয় প্রতিপত্তি বিস্তাঁর 
বরিবেন এরূপ ইচ্ছা নহেঃ কেন না মহা এভুর স্বাভাবিক আকর্ষণ- 

শক্তিতে তিনি ইতিপূর্কবেই মুগ্ধ হুইয়ীছিলেন, সেই জন্য ভীহাকে শাক 
নৃঘাঁয়ী প্রকৃত সন্ন্যাসী করিতে তীহাণর মনে বড় ওৎস্মক্য জন্মে। এক 

দিন শ্রীমন্দিরে প্রভুর দেখা পাঁইয় ভট্রাচাধ্য মহাশয় বেদান্ত পড়িতে 

লাগিলেন, এবং ভাহ।কে ন্নেহসম্বোধন প্ুরঃসর বলিলেন, দেখ বাপু ! 
বেদান্ত শ্রবণ করণ সন্নণাপীর ধর্শ, অতএব আমি পাঠ করিতেছি ভূমি বণ 
কর। ক্রমাগত উপধূ্পরি সাত দিন তিনি পড়িয়া! যান, চৈতন্যের 
মুখে ই! কি না, কোঁন কথাই নাই, বিনআরভাবে অন্গুগিত শিষোর ন্যায় 
কেনল শুনিয়াই যাঁইতেছেন | অধম দিবসে আর্বভেধম জিজ্ঞাসা 

করিলেন, ভুমি ক্রমাগত সাত দিন কেবল শুনিয়াই যাঁইতেছ, ভখল মন্দ 
কিছুই বল না, বুঝিতেছ্ কি নখ, তাঁহাও জানি না, এ বিষয়ে তোঁমাঁর 

বক্তব্য কিছু প্রকাশ কর? সম্ব্যাসী বলিলেন, “আমি মুর্খ, কি জানি, কিই 

ব1 বলিব, তোশার আঁজ্ঞায় এবং সন্্যাসধর্মের অন্থরোধে কেবল মাত্র 

শুনিতেছি, কিন্দ তোমার ক্কৃত অর্থ আমার বোধগম্য হইতেছে ন1। 
স্ত্রের ভার্থ বেশ পরিক্ষার বুবিতেছি কিন্ড বাাঁখ্য। শুনিয়া আঁনণর চিত 

বিকল হইতেছে । ভাঁষোর দ্বার। স্বত্রের অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্ত তুমি 

সেই ভাষ্য দ্বার' হ্ত্রের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়। কম্পিত গ্েণার্থ 
ব্যাখ্যা করিভেছ | ব্যাসম্থত্রে উপনিষদের যথার্থ অর্থ প্রকাশিত আছে, 
কিন্ডু তোমার স্বকণ্পিত ভাষ্য মেঘের ম্যায় স্থর্যাকিরণতুল্য দেই 

মুলার্থকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেঙছে। বেদ এবং প্রুরণে ব্রক্গভত্ব 

নিরূপিত হইয়াছে । সেই ব্রহ্ম রহদ্বস্তঃ এশ্বধ্য লক্ষণে ভূয়িত হইয়। 

তিনি জশ্বর হইয়াছেন। যিনি সর্বৈশ্বর্ধ্য পরিপূর্ণ ভগবান উহাকে 
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তুমি নিরাকার বলিয়] ব্যখ্যা করিতেছ ? শ্রুতি সকল তীহাঁকে এই জন্য 
নিরির্বশেষ নি$৭ বলিয়াঁছে যে স্যফ পদার্থের লক্ষণ তাহাতে নাঁই। 

কহ) হইতে বিশ্ব উত্পন্ন হইয়] তাহ দ্বারা জীবিত থাকে এবংতাহ৭- 

তেই বিলীন হয়ঃ তিনি স্বয়ং অপাঁদন, করণ এবং অধিকরণ কারক, 

ইহাই তীর বিশেষ চিহ্ু | তিনি বু হইতে ইচ্ছা? করিয় প্রারুত 

শন্তি অর্থাত মায়াকে অবলোকন করিলেন, প্রাকৃত চক্ষে নহে, 

অপ্রাক্কৃত নয়নে তিনি অবলোকন করিলেন। বেদেতে যে নিগুঢ় অর্থ 

নিশ্চিত হয় নাই তাহ! পুর্রাঁণদ্বারা হইয়াছে | শ্রচতিতে বলে তাহার হস্ত 

পদ নাই, অথচ তিনি চলেন, গ্রহণ করেন.। অতএব মুখ্াবর্থে আুতিতে 
তাহাকে সবিশেষ বলে, কম্পিত অর্থে নিত্বিশেষ বলিয়। ব্যখখ্যা! করে। 

ষড়েশ্বর্ধ্যপূর্ণ পুর্ণণনন্দ বিগ্রহ যিনি, যে ব্রন্দেতে স্বাভাবিক সৎ, চিৎ, 

আনন্দ এই তিন শক্তি বিরাজ করে, ভীহাকে তুমি নিঃশক্তি বলিতেছ ? 

ঈশ্বরের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়। অন্তরঙ্গ, বছিরক্গ1, তটস্থাঁ এই তিন 
শক্তিতে মিলিত হুইয়1 পরা শক্তিযোঁগে ভগবান টড শ্বর্্যপুর্ণ হইয়াছেন] 
এই পরাশক্তি হ্লাদিনী জন্ধিনী এবং সংবিৎ ভেদে ভ্রিবিধ। অন্তরঙ্গা- 
পরাশক্তি এবং ঈশ্বর, অভিন্ন ও অদ্ধ্িতীয়। বহিরক্গীমাঁয়শীশপ্তি এবং 

তটস্থাঁজীবশক্তি উপাদান, এবং পরাশক্তি নিমিত্কাঁরণ। এই উপাদাঁন 
এবং নিমিত্ত কাঁরণযে গে চরাঁচর স্কট হুইয়াঁছে।”” এই শক্তিত্রয়কিশিষ্ট 

ঈশ্বরকে চৈতন্য কৃষ্ণ বলিতেন। অমূর্ত ঈশ্বরের আশশ্রয়ীভূত মূর্ত ঈশ্বর, 

যথ। স্বচ্ছ স্ফণটিকমণি এবং তাহার আভা, অর্থাৎ নিত্য এবং লীল1 এই 

উভয় স্বরূপে তীহা'র বিশ্বাস ছিল | উন্নত শ্রেনীর ভক্তশণ প্রণরুত মুর্তি 

স্বীকাঁর করেন ন, কিন্ত উহাকে ঘনচিদানন্দরূপে শ্রহণ করেন [ তদ- 
নন্তর প্রভু বলিলেন, এমন যে মায়াধীশ ভগবান্, মাঁয়াবশ জীবের সঙ্গে 

০৯ 

* ঈশ্বর সত্যম্বরূপ, চৈতন্তাস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ্প, অথচ যে শক্তি- 
যৌগে তিনি সমুদায় দেশকালের সঙ্গে নহবুক্ত হন তাহাকে সন্ধিনী 

বলে। যে শক্তিযেোগে তিনি সমুদয় জানেন তাহাকে জংবিৎ, এবং 

যে শক্তিষে।'গে আনন্দ অনুভব করেন তাহাকে হ্লাদিনী শক্তি বলে। 
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তাহাকে এক করিতেছ ? শুদ্ধসত্বময় এই যে উশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রাহ, 

ইহ যাহার ন। মানে তাহার) বেদ মানিয়াও বৌদ্ধের স্াঁয় নান্তিক | 

জীবের নিস্তার জন্য ব্যাঁসদেব যে স্ত্র করিয়াছেন, মায়ীবাদীর ভাষ্ো 

তাহার বিপরীত অর্থ হয়। জীবের অখত্ববুদ্ধি মিথ্য1, কিন্ত জগৎ, 

মিথ্যা নহে, নশ্বর |. 

টচৈতন্তের এই সকল কখা শুনিয়। সার্বভৌম অবাঁকৃ হইলেন, তথাপি 

সাধ্যানুসারে কুতর্ক করিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু শেষে একবারেই 

তীহাকে পরাস্ত হইতে হইল । পগ্িতকে নির্বাক ও বিস্ময়ঁপন্ন দেখিয়। 

চৈতন্ত বলিলেন, ভট্টাচার্য্য! তুমি বিস্মিত হইও ন+, ভশীবাঁনেতে যে ভক্তি 
ইহাই পরম পুকষার্থ জাঁনিবে। আত্বারাম মুনিহীণ ভাহাঁকেই ভজন 

করেন | ভাগবতে সৌনকাদির এতি স্বৃত এইরূপ বলিয়াছেন, “আখ ত্ব- 

রাঁমাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রস্থা। অপ্লুুকক্রমে |  কুর্ববস্তাহৈতুকীৎ ভক্তি মিথ্থৎ- 

ভূতগুণে! হুরিঃ1%” হরির এমনি গুণ যে, বিযুক্ত চিত্ত আত্মারাঁম মুনি” 

গণও সেই মহিমাস্থিত দেবতাঁকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়! খাঁকেন। ভ্টা- 

চাব্্য এই শ্লোকের অর্থ শুনিব1র ইচ্ছ। একাঁশ করাতে চৈতন্য বলিলেন, 

অগ্রে তুমি ব্যাখ্যা! কর তাছাঁর পর আমি যাহা জানি বলিতেছি । সার্ব্ব- 

ভৌম তর্ক শাস্ত্র অনুসীরে নর প্রকার ব্যাখ্য৭ করিলেন। তখন প্রভু ঈষ- 

দ্ধান্য করিয়। বলিলেন, ভট্টাচখর্ধ্য ! তুমি সাঁক্ষীৎ ব্হুস্পতি, এইরপে শাস্ত্র- 

ব্যাখ্যা করিবার আর কাহারে) ক্ষমতা নাই? কিন্ত তুমি কেবল পাশ্ডিত্যের 

প্রতিভার ব্যাখ্যা করিলে; ইহা ব্যতীত শ্লোকের আরও অভিপ্রায় 

আছে [ পরে তিনি ইহার আঠার একার হৃতন অর্থ করিয়। তাহাকে 

শুনাইলেন। তখন সার্্বভেম কেবল পরাজয় স্বীকীর করিলেন তাহ? 
নছে, উত্ত স্োকের ভাবরসে মত্ত হইয়খ গেখরকে শত শ্লোক দ্বার] স্তব 

স্ততি বন্দন1! করিতে লাশিলেন, এবং ভক্তি প্রেমের লক্ষণ সকল তাহ'র 

শরীরে প্রকাশ পাইতে লাশিল। এক জন স্তবিখ্যাত রাজপপ্ডিত এইরূপে 

চৈভন্যের অনুবর্া হন, এবং ভক্তিরসে মাতিয়) উঠেন । তীঁহখর এই 
পরিবর্তনে পুরীমধ্যে মহা? আন্দোলন উপস্থিত হইল, উৎ্কল এদেশের 
শত শত লোঁক গেখরাঙ্জের অলেধকিক মহত্ব বুঝিতে পারিল। শেষ 
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এমনি হইল যে, যেখানে যখন তিনি উপস্থিত হন সেখানে চখরিদিকৃ 
হুইতে ছরিপ্বনি উঠে । নশীরময় প্রচারিত হইল যে, গোৌডদেশ হইভে 

একজন পরম ভাখীবত প্রেমিক জন্যর্ঁপী আসিয়। সার্বভেধম পণ্িতকে 
বিচারে পরাভূত করত হরিভক্তিতে তীহকে দীক্ষিত করিয়াছেন। বিচখ- 
রের পর দিন অতি প্রত্যুষে জশন্নাথের গ্রসাঁদ হস্তে লইয়1 চৈতন্যদেব 

একবারে আার্বভেমের ছে শিয়া উপস্থিত হইলেন প্রাতঃকুত্যের 
পুরেরেই বৈদিক আচার লঙ্ঘন করিয়। তাহুণকে দেই প্রসাঁদ ভক্ষণ করিতে 
হইল | অনন্তর ভুই জনে ভাবে প্রমন্ত হইয়| সঙ্গীর্তন করিলেন | 'অস্প 

দিনের মধ্যে সাবর্বভিঠম ভর্টীচার্য্য চৈতন্কের প্রতি এতদূর আসক্ত হইয়' 
পঁড়িলেন ষে, দিব! নিশি এ ধ্যাঁন এ জ্ঞান, গৌংর ভিন্ন আর কোন কথা 

নাই | ভগবত পাঠ করেনঃ ভাঁহাীতেও মুক্তির স্থানে ভক্তি অর্থ করেন। 
মুক্তিতে ত্রাস এবং ঘ্বণ?, ভক্তিতে কচি এব উল্লাঁন জন্মিতে লাঁগিল। 
ঘোর মাঁয়াবাঁদী গক্তীর একুতি পগিতের মুখে এ একার ব্যাখ্য! শুনিয়। 

চৈতন্য নিরতিশয় আত হইলেন, ভীঁহার ভক্তিগ্রলাপ দর্শনে অপর 
ভক্তগীণও হাঁদিতে লাঁশিলেন | তখন কোথায় বা রহিল তীহখর জ্ঞান- 

গার্র্ব, কোথায় বা সে বিজ্ঞতা শী1ভ্তীর্ধ্য, বালকের ম্যায় নাচিতে গীইতে 

এবং হছখনিতে কাঁদিতে লগিলেন। কতদূর তীাঁহণর মত্ততা জন্মিয়ছিল 

তাহা এই শ্লোকদ্বার বিশদরূপে পরিস্ফৃরিত হইয়াছে | “পরিবদতু 

জনে যথা তথাইয়ৎ নন মুখরে বয়ৎ ন বিচারয়াম| হরিরসমদিরখমদীতি- 

মত্ত! ভুরি লুঠ'ম নটাম নিরির্বশম ॥৮” যেখানে সেখানে লোকে পরি- 
বাদ ককক না কেন, মুখর বলিয়া তাহাদিগকে আমরণ বিচার করিব ন1| 

হুরিরনদদিরাঁপ্শীনে মত্ত হইঘ়1 আমর) ভূমিতে লুটঠত হইব, হ্ত্য করিব 
এবং সস্ভোঁগি করিব । ভ্ট'চার্ধ্য ভাঁবে মোহিত হইয়া এই শ্লোঁকটি দ্বারা 

চৈতন্তের মহিম বর্ণন করিয়াছিলেন । “কালাম্নষটৎ ভক্তিযোগৎ নিজ 
য্ঃ, প্রাদুক্রর্তৃৎ কুষচেতঙ্যানামা | অবিভভুতিস্তস্যা পাঁদারবিন্দেঃ গীটুহ 

গীঢ়ৎ লীয়তাহ চিতুভৃর্দ১ ॥৮ ব্বহন্নারদীয় পুরাণোক্ত “হরেরন্নীম হরের্নাম 
হুরের্দটমব কেবলহ 1! কলো' নাঁক্তেব নাঁক্ভেব নীস্তেব শীতিরন্তাথ। ॥ ?? 

এই বচনদ্বার। চৈতন্য সাব্বভৌমকে উপদেশ এদান করত সর্ধবদ1 তীহাঁকে 
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সক্কীর্তন করিতে বলিলেন । ক্রমে সেখানেও ছ্ুই একটি করিয়ণ ভক্ত দল 
বৃদ্ধি হইজে লাশিল। 

কিছু দিন পরে মাধবপ্ুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী এবং দাঁমোঁদর 
নামক এক জন ভক্ত ও গ্রছ্যন্স ব্রহ্মচারী প্রেমানন্দ, শঙ্কর প্ডিত, ভগবান্ 
আচার্য প্রভৃতি অনেকে সেখানে একত্রিত হইলেন । ভক্তসমাগমে 

অন্পকাল মধ্যে নীলাচলধাম দ্বিতীয় নবদ্বীপ হুইয়খ উঠিল! তদনস্তর 
কয়েক দিবস পরে শেখরাঙ্গ প্রভু সমুক্্ তীরে শিয়। বাস করিতে লবঙগি- 

লেন। তথায় চঈক্দ্রের শুভ্র কিরণ, দক্ষিণ মলয়বাযু, ফেনময় উত্তভীল- 

তরন্গশ্রেণী এবং দিগীন্তব্যাপ্ত প্রশস্ত জলরাশির শোভা ভীহাঁর চির এরমত্ত 

হৃদয়কে আরও উন্মত্ত করিয়] তুলিল । সেই নির্জন স্ুরম্য প্রদেশে কিছু 

দিন পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগীণের সঙ্গে তিনি সৎগ্রসঙ্গ এব নখমসহক্ষীর্ভতন মগ্ন 

ছিলেন। দিব! নিশি ঘননীল চবশীলবক্ষ জলনিনধির গীশস্তীর্ধ্য দর্শন 

করিয়। মহাএভডুর প্রাণ নিরভ্তর আনন্দসাথধীরে ভাঁনমান থাকিত। 
াদাধর জঅদ1 অন্বিক্ষণ তাহার পরিচধ্যা করিতেন ও ভাগবত পাড়িয়া 

শনাইতেন। সমুদ্র উপকুলে কিছু দিন ভক্তগণ সঙ্গে বিহার করিয়া 
তিনি তীর্থ ভ্রমণৌপলক্ষে দাক্ষিণীত্য প্রদেশে চলিল। বান। 



তীর্থভুমণ ও রামানন্দের সহিত মিলন, 
রী উই 38- প৯শ এন্র 

চৈভন্য পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ওক্রমের প্রারস্তে মাধ মাসের শুরু- 

পক্ষে সন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া! ফাল্গুন মাসে নীলাচলে গমন করেনঃ 

ফাল্ভুনের দোলযাত্র! দেখিয়া, চৈত্র মাসে সার্বভৌমকে ভক্তি প্রদান 
করিয়। বৈশাখের প্রথমে তীর্থ যাত্রায় বছির্গত হন | সিন্ধুতটে আাধু- 

সঙ্গে বিহার করিতে করিতে একদ! তিনি সকলের নিকট এই ভিক্ষ! 

চাহিলেন যে, তোমরা এক্ষণে আমাকে কিছু দিনের জন্য বিদাঁয় দাও 

আমি দাক্ষিণাতা প্রদেশে বিশ্বরূপের অন্বেষণে যখইব, কাহাঁকেও সঙ্গে 

লইব না। যীবহু আমি প্রত্যাগীমন ন1 করি তাঁবু কাঁল তোমর! 

আমার জন্য এই স্থানে প্রতীক্ষ। করিয়া থাঁক। এ কথা শুনিয়া তীহা- 

দের মুখ শান ছইল। নিতাই বলিলেন, এমন কথা তুমি কিরূপে বলিলে 

যে একাকী যাইব। ইহা? কে সহা করিতে পাঁরে ? যাহাঁকে ইচ্ছ! কর 

আমর] ছুই এক জন সঙ্গে যাঁই, বিশেষতঃ দক্ষিণের তীর্থ স্থান আমি 
অবগত আঁছিঃ আমাকে সঙ্গে লইয়? চল। চৈতন্য বলিলেন, তৌমাঁদের 

ভাঁলবাঁসাতে আমার ব্রতভঙ্গ হয়। একবারত তুমি আমর দণ্ড ভঙ্গ 

করিয়! ফেলিলে। জগদানন্দের ইচ্ছ1খ যে আমি বেশ সুখে ম্বচ্ছন্দে থাঁকি। 

উাহাঁর কথ! যদি নাশুনি, তিনি রাগ করিয়। তিন দিন হয়ত কথাই 

কছিবেন না। আমি সন্সাঁলী হইয়! প্রতি দিন তিন বর স্নান করি, 

মাটিতে শুই, মুকুন্দের প্রাণে ইহ! সহ হয় না; তাহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া 
আমার কষ্ট বোধ হয়। অবমিত সন্ন্যাসী, দামোদর আবার আমার 

উপর ত্রচ্মচাঁরী হুইয়৭ সর্বদা উপদেশের দণ্ড ধরিয়া আঁছেন। জশ্বর- 
কপায় ইনি কোঁন লোকের মুখাঁপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমি তাহা ন। 

করিয়! পাঁরি না। অভিষোগচ্ছলে এইরূপে' বন্ধুগীণের প্রতি প্রগাঢ় 
ভালবাস প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, তোমার দুইটি 

হুঁতত সর্বদ]1 নাঁমজপেই বদ্ধ, প্রেমাঁবেশে কোথায় কখন অচেতন হইয়া! 
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পড়িবে তাছাঁর স্থিরতা নাই, অতএব এই ক্লঞ্দখস নামক মরল হৃদয় 

ব্রাহ্ষণটি তোমার কেখপীন, বছিবর্ধাস, জলপাঁর লইয় সঙ্গে যাঁইবেন, 
কোঁন কথা বার্তী কহিবেন না, ঘাঁহা। তুমি বলিশে তাহাই করিবেন, অত- 

এব তুমি ইহ কে সঙ্গে লইয়! যাও | অনন্তর চৈতন্য সার্ধভৌমের নিকট 

বিদায় প্রার্থন! করিলে তিনি অতান্ত হুঃখিত হইয়া অনেক কাঁকু তি মিনতি 

করিতে লাশিলেন। ভট্টাচার্যের অনুরোধে আরে? চাঁরি পাঁচ দিন 

তাহাকে থাকিতে ছইল। . নিদায়কালে সার্ধভোম বলিয়া! দিলেন, 

গৌোদাবরী নদীতীরে পরমজ্ঞানী এবং ভক্ত রামানন্দ রায় আছেন, 

তাহার সঙ্গে অবশ্য অবশ্য দেখা করিয়। যাইবে, বিবয়” দেখিয় উ!হণকে 

উপোেক্ষ1 করিবে ন।, তাহাতে পাগ্ডত্য এব ভক্তিরম উভয়ের সামঞ্জস্য 

হুইয়ঠছে । রামানন্দের মহত্ব অমি এত দিন ন।বুবিয়। তাহাকে কত পরি- 

হাস করিয়াছি, এখন তোমার চরণ প্রসাঁদে ভীহাকেও চিনিতে পাঁরি- 

লাম | সাব্বভৌমের বচন অঙ্গীকার করিয়া বিদাঁয় লইবার সময় চৈতন্য 
তাহাকে এই উপদেশ দিলেন ঘে, তুমি ঘরে বনির। কুষ্ণনাঁম ভজন করিতে 
থাঁক, আমাকে আঁশী রিখদ কর যেন তোমার প্রসাদে পুনরায় আমি নীলা- 

চলে ফিরিয়! আদি । এই কখ। বলিয়! তিনি প্রস্থ(ন করিলে, ভট্টাচার্য 

শোকে মুগ্ধ হইয়! ভূতলে পড়িলেন, চৈতন্য তা হার প্রতি একবার 

ফিরিয়াও চাহিলেন ন।| মহাপুকবদিগের লৌকিক ব্যবহার অচিন্তনীয় | 

এক দিকে যেমন তাহাদের হৃদয় পুম্পের ন্যায় স্মুকোমল, তেমনি অপর 

দিকে বজের ন্যায় কঠিন . এই জন্য ভবভূতি বলিয়াছেন, “বজাদপি 
কঠোরাণি মৃদ্বনি কুস্তুমাঁদপি। লোকাভ রাঁণৎ চেতাঁংনি কোঁহছি বিজ্ঞা- 

তুমীশ্বরঃ | “বজ্তুল্য কঠিন, কুন্ুমতুল্য কোমল ষে মহৎ ব্যক্তিদিখের 
চরিত্র তাহা কে জাঁলিতে সক্ষম ? গৌরচত্দর আলাঁলনাথ নামক স্থানে 
উপনীত হুইলে ভক্তগণ তহার সঙ্গে মিলিত হুইয়। সে রাত্রি তথায় বস 

করিলেন) পরদিন সেই স্থানে ন্ত্য সঙ্কীর্তন হইল, চতুর্দিক হইতে লোক 

আঁমিতেলারিল। এত লেকের সমাগম হুইল ৫ তাহার) আহার 

করিতে অবসর পাল নখ; পরিশেষে দেবালয়ের দ্বার বদ্ধ করিয়া? সকলে 

আহারানি করেশ | দ্বিতীয় রজনীও এই স্থানে অতিবাহিত হয়। ভৎ- 
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পর দিবস চৈতন্য দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন, ভীহাণর বিরহে সঙ্গী ভক্ত 
পঞ্চজন মূচ্ছিতি হইয়! ভূতলে পড়িয়া রছিলেন; সে দিকে প্রভু আর ন। 
চাহিয়। একাকী উদাসীনভাবে চলিয়। খেলেন, কুষ্দাঁস কমণগুজ্জু হস্তে 

লইয়। যোগীবরের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল । নিতাই প্রসৃতি কয়েক 
জন সঙ্গী মে দিন আলালনা1থে সমন্ত সময় উপ্বালী খাকিয়। পর দিনে 

পুরীতে ফিরিয়। আসেন। তীর্থভ্রমণের বিবরণ কূষ্দ।স ব্রাহ্মণের মুখে 
যাঁহ। আনি শুনিয়াছি তাহ! নিম্নে প্রকীশিত হুইল। 

মহঁত্। চৈতন্য উচ্চ নিনাদে হরিনাম গান করিতে করিতে পখে 

চলিতে লনবিলেন। গোদাবরী নদী পর্যন্ত সার্দভেধমের প্রেরিত কয়েকটি 
ব্রাহ্মণ নঙ্গে শিয়াছিল। গৌর যেখানে যে দিন বাঁস করিতেন সেখানে 

বহু লোক একত্রিত হইয়া তাহার উপদেশ শরবণ করিত এবং বৈষ্ণব হুইয়। 

যাঁইত। অনেকে আবার তাহার সঙ্গে যাইবার জন্যও প্রার্থী হইত। 

ইহু1 কেবল তীর্ঘভ্রমণ নহে, এই উপলক্ষে একাকী দেশে দেশে হরি ভক্তিও 
তিনি গ্রচার করিয়াছিলেন । নবদ্বীপে যাহা করেন নাই, তীর্ে 

বাহির হুইয়। তাঁহছ? করিয়াছিলেন । দক্ষিণের শৈব ও রাঁমীইৎ জম্প্র- 

দায়স্ছ অনেক লোককে ক্কষ্ণচমন্ত্রে দীক্ষিত করেন | কর্ণাটরাজ্যে গিরা- 

ছিলেন, তথাকাঁর লোকের? তাঁহার অভূতপূর্ব ন্বশর্শয় ধর্মুভাঁব দর্শনে 
ভক্তিপথ আশ্রয় করে । ক্রমে বহু দেশ শ্রাঁম নগর নদী পর্বত অতিক্রম 

করিয়! তিনি গোদাবরী নদীতীরে উপস্থিত হুইলেন। নদীতে স্নান 
করিয়খ তত্তীরখত্ত্ণ এক নির্জন স্থানে বসিয়] নাঁম সঙ্কীর্তন করিতেছেন, 

এমন সময় বন লোক জন সঙ্গে লইয়। দেলবরোহণে রায় রামানন্দ 

তথায় মান করিতে আমিলেন। ভীাহার সঙ্গে বাদ বাজিতেছে, বৈদিক 

ব্রাহ্ষণণণ দলবদ্ধ হইয়| অখিতেছে ইহা ০দেখিয়াই চৈতন্য বুবালেন যে 

ইনিই দেই রামানন্দ । এমনি তাহার প্রেমের উত্তেজন। যে, তখনি ইচ্ছ' 

হুইল দোৌড়িয়! শিয়! তাহাকে আলিঙ্গন করেন। অনন্তর বেগ সন্বরণ 

করিয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন, পরে সন্গ্যাসী দেখিয়া 

রামানন্দ আপনিই তাহার নিকটে উপস্থিত হুইলেন। ফোগীবরের 

প্রদীপ্ত মুখী, স্ুকোমল পদ্মাক্ষ দর্শন করিয়! ভক্তি সহকারে বায় 
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উহাকে দগ্ুনহ প্রণাম করিলেন। পরিচয়ের পুর্বে উভয় উভয়কে 

চিনিতে পারিলেন। সঙ্গের লেক জন ইইাদের ভাব ভক্তি দেখিয়া 

স্বত্তিত হইয়া রছিল । তদনভ্তর নানাবিধ ইফ্টালশপ এবং সার্ধতৌমের 

বিষয় আলেখচন| করিয়! রামানন্দ গৃহে প্রত্যাগথমন করিলেন। সেই দিন 

সন্ধ্যার ময় তাহার সহিত চৈতন্যের ভক্তির নিগুডঢ় তত্বুশ্ব্ধে যে সুদীর্ঘ 

আলোচিন। হয় তাহার সার এখানে বিবৃত হইতেছে | চৈতন্ প্রশ্ন 

করেন, রামানন্দ রায় তাঁহ!র উত্তর দেন। 

গৌরা গোসাঞ্রী সন্ধণাকালে আনান করিয়। এক সন্গ্যানীর আশ্রমে 

বসিয়া! আছেন, অতি দীনবেশে রামানন্দ তথায় উপনীত হুইলেন | 

এভু জিজ্ঞ'ন? করিলেন, ভক্তি প্রেম এব তাহার সাঁধনসন্বন্ধে কিছু বল 

আমে শ্রবণ করি | 

রাঁয় কহিলেন বিগ ভক্তিই সার বিষুপুরীণে উত্ত হুইরাছে, রা - 

শ্রমাচখরী পুকঘ কর্তৃক কেবল দেই পরমপ্ুকধ বিজু, আরাধিত হন, 

ভীহাঁর সন্তেষের অন্য পন্থা নাই। টৈতন্য বলিলেন, ইহা! বাহিরের 

কথা, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় কিবল। ঈশ্বরেতে সর্বস্ব অর্পণ করাই 

সবর | আাগবতে অভ্ভুদনের পতি প্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন, অবহার পান দান 

যজ্ঞ তপশ্য। যাহ! কিছু কর হে অর্জন ! সে সমস্ত আমাঁতেই অর্পণ 

করিবে । + ইহা1ও বাঁহঃ তীহাঁর পর কি বল। শাস্ত্রোঞ্জ ধন্াধর্ম ক্রিয়] 

সমুদয় পরিত্যাগপুর্ব্বক ভক্তিসাধন করাই সার। জী বলিয়াছেন, 

আমার আদিষ্ট ধর্মাধর্্ম জাঁনিয়াও তাহা পরিত্যাথ করত যে ব্ক্তি 

সবর্বান্তঃকরণে আমকে ভজন করে সেই ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ । শীতীয় 

উক্ত হইয়াছে * অর্বধর্শীন্ পরিত্যজ্য মামেকশরণং ব্রজ। অহং ত্বাৎ 

সর্ধপাপেভ্যো মৌঁক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।” হহাও বাঁছিরের কথা, তাহার 

উপরে কি আছে বল। জ্ঞানমিশ্রা' যে ভক্তি তাহাই সার সাধন । 

গীতীয় বলিয়খছেন, “ ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নীত্বা ন শোচতি ন কাঁজ্কতি। সমঃ 

সর্ববেয় ভূতেয়ু সন্তক্তিৎ লভতে পরৎ।*” জর্নভূতে সমদশর্ নিস্পূ হু 

প্রসন্নাত্ব। ব্রক্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আঁমাতে পর] ভক্তি লাভ করে। ইহাঁও বাহ, 

পরে বল। তবে জ্ঞানশুন্য ভক্তিই সার। ভাখবতে কখিত আছে, 
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“ভ্ঞানালুশীলন পরিত্যাগ করিয়ণ যাহারা] তোমার গুগ কীর্তনকে বন্ছু 
মনে করে, তাঁহার! ভ্রিলৌকজয়ী হয়|” ইহ1ও বাঁহা, তাহার পর বল। 

প্রেমভক্তি উত্তম । ক্ষুধা, তৃৰ শা থাকিলে আহার পানে যেমন 

সুখবোথ হয় না, হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে তেমনি নান] উপচার দ্বার 
ভগবানের পুজা করিয়াও ভক্তের হৃদয় সুখবিথলিত হয় ন11”” “ভক্তি- 

রসমিক্ত চিত্ত যদি কোথাও পাওয়া যায় ক্রয় কর; এক মাত্র লোভই 

উহার মুল্য, কোটি জন্মের পুণ্য দ্বার তাহ লাঁভ কর যার নী 1” ইহা! 

সত্য? আরে! আগে বল | দান্যপ্রেম ইহ অপেক্ষণ উচ্চ। ভাগবতে 

ছুর্ধান। অন্বরীবকে বলিয়াছেন» 4৫ যাঁহাঁর নম শ্রবণমাত্র জীবের পরি- 

ত্রাণ হয় উহার দাসদিশের আর কি অবশিষ্ট থাকে?” চৈতন্ত 
বলিলেন ইহ বটে, অর একটু আগে খল | তবে সখ্যঞ্জেম | সখ্য প্রেম 
সকল সখধলের সার | ইহ উত্তম বটে, আরে আগে বল। বাঁৎসল্য 

প্রেম | ইছাঁও উত্তম তাঁহার পর বল। কান্তভাঁব প্রেম সাধনের 

সার । ইহ1মাধুর্ধ্য রস $ শান্ত দাঁস্ত সখ্য বাঁৎসল্যাদি রসচতুষ্টর ইহার 

মধ্যে সম্িবিষ্ট খাঁকে। শরীর গোপীদিশকে বলিয়াছেন, «“ আমার 

প্রতি ভক্তি জন্মিলে জীবের অমৃতত্ব লাভ হুয়, ভাগ্য বশতঃ আমার 

প্রতি তোমাদের ভক্তি হুইয়ীছে 1” ইহা চরম দাঁধন, আমি নিশ্চয় 

বুঝিলাম এক্ষণে আর যদি কিছু থাকে তাহা বল। রামানন্দ বলিলেন, 

ইহুশর উপরের সাধন জানিতে চাঁয় এমন লোক পুথিবীতে আছে অগ্রে 
অখমি জনিতাঁম না| মহাভাঁব প্রেমের পরাকাচ্ঠ1, ইহার উপর আর 
সাধন নাই। 

' চৈতন্য প্রভু মহা? অশহ্লীদিত লইয়! রাঁমীনন্দকে বলিলেন, যে জন্য 
আমর ভৌঁমীর নিকট আগমন তাঁছা? সফল হইল; এক্ষণে আমি সাঁধন- 

তত্ব সমুদয় অবগত হইলাম; কিন্ত তোমার মুখে আরে! শুনিতে 

আমার বামন হইতেছে + রাঁধাকষেওর স্বরূপ এব কাহাকে কোন্ রম 

বলে তাহ! সবিশেষ বল, শুনিগ্া স্খী হই। রামানন্দ কহিলেন, সঙ, 
টিৎ, আনন্দ ইহাই শ্রীকুঞ্চের স্বরূপ! .তিনি আদিপুকষ, সর্বরস ও 

স্বৈশ্বর্য্য-পুর্ণ অনস্তশক্তিশণলী সচ্চ্দানন্দ বিগ্রহ | হ্াদিনী, সন্ধিনী, 



যায় । উস বং এই সি শক্তির নীম প্রেম, প্রেমের 

সার মহণাভাঁব, এই মহাভাঁবই ভ্রীরাধিকাঁর স্বরূপ 1 সেই মহ্হাভাবখরূপা 
যে রাধিকা তীহছার প্রতি ভগবানের যে প্রেম তাহা স্গন্ধি দ্রন্যেরম্তায়, 

তাহ!র স্ুত্রাণ রাধিকার অঙ্গকান্তি সদৃশ। এই স্ুগন্ধযুক্ত উজ্জ্বলদেহু 

ঈশ্বরককণামৃতে এথম অভিষিক্ত হয়» তাহার নিত্য সুতন ভাবরসে 
তাঁছণর দ্বিতীয় অভিষেক হয়, পরে হরির লাবণ্যামৃত রস তদুপরি বর্ষিত 
হইতে থাকে । -এই রূপে মহাঁভাব যখন সেই সচ্চিদাঁনন্দ রপরসে স্বাীত 

হুইল, অর্থাৎ পরম্পরের সন্দে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন লজ্জা 
আসিয়। মহাীভীবকে অধিকার করিল । এই লজ্জা রাধিকার পট্টবসন, 

অনুরাগ তীহাঁর অধরের তাম্ুলরাগী, কুটিল প্রেম নয়নের অঞ্জীন, প্রণ- 
য়ের অভিমান কীচুলি, প্রচ্ছন্ন মান মস্তকের ধর্শিল। হরিগ্রেম মৃগমদ, 

স্বেদ কম্প পুলক হাস্য ভ্রন্দন ক্রোধ অভিমানাদি নাত্বিক ও সঞ্চারী গু৭ 

সকল অন্গাঁভরণ, তৌভাঁগ্য তিলক, এই সমস্ত প্রেম লক্ষণে ভূবিত 
র1ধিকাদেবী ক্ষ্ণলীলার অনুকূল মনে বভিরূপসবীগণের সমভিব্যাঁহাঁরে 
বিরাঁজ করেন। তিনি নিজ অন্ধের সেধরভীলয়ে প্রেমগীর্ব্বের পর্যযঙ্গে 

বনিয়! কিরপে ক্ঞ্সঙ্গ ( হরিপাঁদপদ্ম লাভ ) হইবে তাহাই সর্বদা 
ভাবেন। প্রাণনখার যশঃ ও গুণের কথা শ্রবণ কথন ভিন্ন আর তাহ।র 

কোন কাধ্য নাই। তিনি বিশুদ্ধ প্রেমরত্বাকর অনুপম গুণে ভূবিত 

সেই জীবিতেশ্বরকে প্রেমরূপ সোমরম পান করাইয়া তাহার সকল কীমন। 
পূর্ণ করেন। রামানন্দের উপদেশে প্রকাশ পাইতেছে, ব্রজগোপীগণ 
আর কেহ নহেন, কেবল এই মহা ভাবরপ! প্রেমপ্রতিম। রাধিকার 

বিভিন্ন ক্রিয়1 মাত্র । এ সমস্ত অবশ্য তত্পক্ষীয় কথন, ব্নন্দাবনের এতি- 

হুঁজিক গুরুত ঘটন1 এই প্রেমতত্তবের দৃশ্যমরন প্রতিকৃতি বলিয়। টৈষ্ব- 
সমণজে পরিপৃহীত হইয়ী থাকে । 

চৈতন্য গৌঁসীঞীী বলিলেন, রাধারুফ্ের তত্ত্ব বুঝলাম, এক্ষণে 
ইইাদের বিলসের মহত্ব বর্ণন কর শুনি । ভাতঃপর রায় কহিতে লার্ি- 

লেন, এবজ্ভুত যে শ্রীরধাঁকুষ্ তাহা র। উভয়ে ৫প্রমরসে মনত ছইয়। নিরন্তর 



হই ভক্তিচৈতন্যচক্ত্রিকা 

কুপ্কাননে ক্রীড়া! করত কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 

গৌর পুনরাঁর বলিলেন, ইহ। ঠিক বটে, কিন্ত আরে! আগে বল। রায় 
তখন কহিলেন; আরত আমার বুদ্ধি চলে ন। আর যে এক প্রেমবলান 

বিবর্ত আছে তাহ! তোমার ভাল লাখিবে কি নাজান নাঁ। তদনন্ভর 

তিনি বিরহুস্তুচক একটি গান করিলেন | চৈতন্য তাঁহার ভাঁব সহ্য করিতে 

ন1 পারিয়া রামানন্দের মুখ চখপিয়া ধরিলেন, এবৎ বলিলেন, সাধনতত্তব 

,সমুদায়ত বুঝিলাম, এক্ষণে সাধনের উপায় কি বলিয়। দাও। রামানন্দ 

বিনীতভবে কুঠিত মনে কহিতে লাবিলেন, সখীভাঁব না হইলে রাঁধা- 

কুষেের ভজন1 হয় না! সখীদিগের প্রেম. নিন্বার্থ” তাহারা রাধিকার 

সঙ্গে উকুঞ্চের প্রেম সম্মিলন করাইয়। তাঁহাদের উভয়ের সুখে সখী 

হুইত, নাঁন। ছল কৌশল করিয়। সখীরা এই প্রেমযৌগ সম্পাদন করিত। 

ইহ! তাহাদের নিজের ভোগ সুখ অপেক্ষ! অকিকতর সুখকর বোধ ছিল। 

খনো্ত্তিক্ূপা সেই মখীগণ, এইরূপে এ্রেমাধার হৃদয়কে হৃদয় নাঁথকে 
সন্তোগণ করিতে দির! আপনাঁর। পরস্পরের বিশুদ্ধ প্রেমে পুষ্টিতাঁ লাভ 

করে, তাঁছা দেখিয়া সচ্চিদানন্দ শ্রীরুষ$ আহ্লাদিত হন। গোগপীদিখের 

প্রেম অপ্রাক্কত, তাঁহ? শারীরিক ইকন্ড্রিয়বিকার জনিত নহে, প্রারুত 

প্রেমের লক্ষণ নকল ইস্থাতে বর্নিত আছে বলিয়া! এই রূপ রূপক ভাষায় 

উহ্। বর্নিত হইয়াছে । প্রাচীন কালের ধর্ম্মবিষয়ক উদাহরণের মধ্যে 

এই প্রকার রূপক বর্ণনার বিশেষ আীধান্ দেখ যায়! রামানন্দের 

কথার আধ্যাত্মিক অর্থ এই, চিত্বরন্দীবনে হৃদয়রাঁধিকা পরমাত্বাতে 
রমণ করেন, তাহ দেখিয়1 বুদ্ধি, দয়া, অদ্ধ!, প্রেম অনুরাগী ইতাদি 

মনোরত্তি নিচয় সুখী ছয় এবং তাহুণর1 রাধার উভয়ের পরিচর্ধ্য। 

করে| যদিও তাহখদের মেবা নিষ্বাঁর্থ কিন্ত হৃদয় পরিতৃপ্ত হইলে তাহাতে 

সকলেই তৃপ্তানুভব করে, সুতরাং তদ্দার। সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ লাভ 
হুয়। ইহুশাতে অবিশুদ্ধ কামগন্ধ খাঁকিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। 

পরন্ুখে সুখী হওয়া সখীগণের ধর্শ, বৈধীভক্তিতে তাহাদের সে ধর্ম 

লশতভভ কর] যাঁয় না, রাগী? ভক্তি অর্থাৎ প্রেমমূলক ভক্তির প্রয়ো- 

জন । কোমল স্বভাব। মধুর প্রকৃতি স্ত্রীজাতির সঙ্গে ভক্তির অত্যন্ত 



ডা কাঠা 

ভক্তিচৈতন্যচক্দ্রিকা ৷ ২৩. 

মৌসাদৃশ্য আছে। এই জন্য জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে এই প্রকার রূপক 
ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যে, হভানপুকব; সে কেবল ঈশ্বরের বাঁছির মহলের 
সৎবাঁদ"বলিতে পারে; কিন্তু ভক্তি স্ত্রীলোক, সে ঠাকুরের অন্তঃপুরে 

প্রবেশ করিয়! তথাঁকার নিগুট তত্ত্ব অকগত হয়ঃ অন্দরমহুলে জ্ঞানের 

প্রবেশ নিষেধ। 

রখমধনন্দ রায়ের মুখে গীভীর ভক্তি ও প্রেমতন্ত্ শ্রবণ করিয়া চৈতন্য 
পরমাহ্াদিত মনে তীহাকে প্রেনীলিঙ্গন দান করিলেন, এবং বিদায় 

চীছিলেন। ' রায়ের অনুরোধে তছাকে আরে) দশ দিন কাল সেখানে 

থাকিতে হইল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ছুই জনে অনেক কথ। বার্তা 

হইত। আর এক দিন গৌরাদ্গ জিজ্ঞীস্ু হুইলে রাঁয় বলিলেন, ক্কষ্ণভক্তি 

বিন! আর কিছু বিদ্যা! নবই। গ্রেমভক্তিতে খ্যাত লাভ করাই শ্রেষ্ঠ 

কীর্ভি। প্রেমই অমূল্য সম্পন্তি। ভক্তিবিরহু সর্বাপেক্ষা দুঃখের অবস্থু।। 

প্রেমিক ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ । প্রেমলীলার সঙ্গীতই দর তকৃষ্ট সঙ্গীত। 
ভক্তসঙ্গ বিন1 শ্রেয়ঃ কিছু নাই। হরিম্মরণীয়, হরি উপান্য, মুক্তি 

অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, এইরূপ জনেক বিষয় অখলোচিত হইয়াছিল । 

তদনন্তর গৌরাঙ্গ সে স্থখান হইতে বিদায় হইয়। সেতুবন্ধ গরভৃতি তীর্থ- 

পর্যটনে গমন করেন | বিদায়কালে রামানন্দকে বলিলেন, তুমি বিষয়" 

কার্য ত্যাথ করিয়। নীলাচলবাসী হও, আমি শীঘ্র ফিরিয়। আ়িতেছি, 
একত্র হরিপ্রসঙ্গে তথায় ছুই জনে অবস্থান করিব। 

নান। তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়।, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক দিগীকে হবি- 
নাম শুনাহুয়' মহাপ্রভু ক্রমে মান্দ্'জ অঞ্চলে শিয়া উপস্থিত হুইলেন। 

পথে স্থানে স্থানে পগ্িতদিগের সঙ্গে তর্ক বিতর্কও হুইত। তাহার 

জ্যোতির্ময়ী ভক্তিপ্রভ1 অবলোকন করত বছুলোঁক ভক্তিপথ অবলম্বন 

করে। দক্ষিণীঞ্চলে রামানুজ ও রামাইৎ বৈষ্ণবগণ তাহাকে সাদরে 
তভিবাঁদন করিত | একস্থানে কতকগুলি বেধদ্ধমতাবলম্বী লেক ছিল। 
তাহাদের এধান আচাধ্য চেতন্তের সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হইয়া পণ্ডিত- 

মগুলীর মধ্যে অত্যন্ত অপমানিত হয়। এই কারণে তাহার? এতিহিহসা- 

প্রবশ হুইয়। এক পাত্র জশুদ্ধান্ন গ্রনীদ বলিয়1 তাঁহাকে দিতে আইনে। 



২৪. ভক্তিচৈতন্যচজ্দিকা | 

এমন সময় উপর ছইতে এক চিল সেই অন্রপাত্র তুলিয়া লইয়া? ভূতলে 
নিক্ষেপ করিল, এবং বেধদ্ধ।চাধ্যের মস্তকের উপর তাহ! পড়িয়া গেল। 

তাহাতে সে ব্যক্তি মূচ্ছিত হইল । তাহার এইরূপ ছুরবস্থা দর্শমে আর 

সকলে শেষে চৈতন্যের নিকট- ক্ষম। প্রার্থন। করে । তিনি বলিলেন, 

তাহার কর্ণে উচ্চরবে হরিনখম শ্রবণ করাও তাহা হইলে সে এখনি জাগিয়। 

উঠিবে। 

এইরূপে নানা স্থান দর্শন করিতে করিতে চলিলেন 1 কত পথই 

ইাঁটিতে পাঁরিতেন | দীন ক্ুষ্দাঁস ব্রাক্ষণ, মুখে কথ? নাই, ক্রমাগত 

ছায়ার নায় গুকদেবের পশ্চগাৎ অনুসরণ করিতেছে । অতঃপর গের- 
চন্দ্র কাঁবেরী নদীতটে উপস্থিত হইলেন । নদীতে অবগাহন করিয়! 

জীরক্গক্ষেত্রে দেবালযঘ দর্শন করিলেন । তথায় বেস্কট ভট্ট নমে এক জম 

ভক্তিপথাবলম্বী বিপ্র থাঁকিততিন, তিনি যত্রপুর্বক গৌোসাএীকে নিজথুছে 

রাঁখিলেন। গোপাল ভট নামক এক জন পণ্ডিত এবৎ ভক্ত শ্রেষ্ঠ যিনি 

রন্দাঁবনে রূপসনাতনের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতেন তিনি এই বেঙ্কট 

ভট্টের পুভ্র। শেধরের প্রেষের ছয় যাঁর পরিবারে পঁড়িত তাহার 

ভাবী বংশগণ পথ্যন্ত ভক্তিমান্ বৈষ্ণব হইত । সেই স্থানে প্রভু চণতুর্মীস্থয 

করেন। জ্রীর্গবসী ব্রান্গণের? এক এক দিন সকলেই তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন । এখানে একজন জ্ঞানহীন ভক্ত ত্রা্ঘণ প্রতি দিন 

ভগবদদীতার অক্টাদশ' অধ্যায় পড়িতেন আর তাহার ছুই চক্ষে জলধার। 

বহিত। তীহাঁর ভাষা বোধ নাই, উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না । অথচ গীত!পাঠ 

করেন জ্বানান্ধ পগ্ডিতাভিমানী দিগৌের ইহা অস্থ হয় ন। কিন্ত তাহা 

দের উপ্ছবীস নিন্দা ন। শু নিয়] ব্রাক্ষণ প্রতি দিন প্রেমাবিষ্ট চিশ্ডে শীত! 

পাঁঠ করিতেন । এক দিন মহাপ্রভু ব্রান্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ 

অর্থ পড়িয়া তোমার এত স্পখ হয় আমাকে বলিতে পার? বিপ্র বলিল, 

আনি মূর্খ, শুদ্ধাশুদ্ধ শব্দার্থ কিছুই বুকি না, শুকর আজ্ঞায় শীত পাঠ 
করি। যখন আমি পড়িতে বসি, তখন অভ্ঞ্ুনের রথে বলিয়া ঠাকুর 

তাহছণকে হিতোৌপদেশ দিতেছেন সেই অপরূপ দ্ৃশ্ঠ আমার চক্ষের 

সম্মুখে প্রতিভাত হয়, আর মনের মধ্যে আনন্দরম উথলিয়! উঠে; 
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যতক্ষণ পাঠ করি ততক্ষণ সেই ছবি আমি দেখিতে পাই, এই জন্য 

আমার মদ উহা! ছাড়িতে চায় না। ব্রাহ্মণের বাক্যে ভক্তরাজ গৌর 

অতিশয় সন্ভ হুইয়। বলিলেন, তুমিই ইহার জার অর্থ বুঝিয়। খাক। 
তদনন্তর তিনি ত্রাহ্মণকে আলিঙ্গন দান করিলেন। চৈতন্যের পবিত্র 

অঙ্গসংস্পর্শে ব্রাক্গণের এক গুণ ভাব ভক্তি দশ গুণ হুইল, সে বিনয় 

প্রেমক্ৃতত্ঞতরমে ডুবিয়া গেল। এই স্থানে বান্দেব নামক এক জন 

গদিতকুষ্ঠ রোশ্ীকে গৌরাঙ্গ কোল দিয়াছিলেন। অনন্তর খষভ পর্বতে 
পরমাঁনন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! কীমকোণষ্ঠী দক্ষিণমধুর, মহেন্দ্র 
শৈল, সেতুবন্ধ পাঁুদেশ, মলয়'পর্র্বত, কন্যাকুমাঁরী ভ্রমণ করিয়া মার 

দেশে তিনি উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ভষ্টমারি সন্নাাসী সম্প্রদায় 

বাস করিত। তাহার গেখরের জঙ্গী ক্রুঞদাসকে একটি ভ্রীলেক দ্বারা 
প্রলোভিত করে, এবং নির্বোধ ব্রাক্ষণরও তাহাতে চিত্ত বিচলিত হয় | 

মে এক দিন প্রাতে উঠিয়? ছুর্মতি বশতঃ গুকসঙ্গ ত্যাগ করিয়। ভষ্টমারির 
ঘরে চলিয়া যায় । তাহাকে বাহির করিয়! আনিতে চৈতন্যকে অনেক 

কষ্ট যন্ত্রণা সহিতে হইয়ান্ছিল। যেখানে কোঁন ভাল গ্রন্থ কিস্বা গ্রস্থের 
হশবিশেষ তিনি পাইতেন ভাহ। সংগ্রহ করিয়। লইতেন। পয়স্বিনী 

নদীতীরে এক দেবালয়ে “ত্রন্মসংহিতী1” পুস্তকের কয়েক অধ্যায় প্রাপ্ত 
হন. ইহার শ্লোক সকল উহার বড় প্রিয় ছিল | ভ্রমে মাদ্রাজ হইতে 

চৈতন্য প্রভু বোত্বাই দেশস্থ কোলাপুর প্রভৃতি স্থানে পোৌছিলেন। 
সেখানে বিঠল নামক বিগ্রহ মুত্তি দর্শনে তীহার যথেষ্ট আনন্দোদক় 
হয়|. তথায় তাহণর গুকশৌক্টী মাঁধবপুরীর শিষ্য জ্রীরন্গপুরী ছিলেন, 
তাহার সহিত আলাপ করিরয়। চৈতন্য অতিশয় সুখী হইলেন | শ্রীরজ- 
পুরী বলিলেন «আমি নবদ্বীপ দেখিয়ান্ছি, জগন্নাথ মিশরের গৃহে শচীর 
হাতের রন্ধন উপাদেয় মোচার ঘণ্ট খাইয়াছি, তাহার এক যোগ্য পুত্র 
শঙ্করাঁরণ্যের সঙ্গে সন্বসী হইয় শিয়ছেন, এই তীর্থে শঙ্করারণ্য সিদ্ধত্ব 

প্রাপ্ত হন।” গৌর বলিলেন, পুর্রবাখগে তিনি আমার ভ্রাতি। এবহ 
জগন্নাথ মিশর পিতা ছিলেন। ছুই জন পরস্পরের প্রেমে বিগলিত 

হুইয়। দ্বারকাতীর্থ দর্শনে গমন করেন এবং একত্র কয়েক দিবস অবস্থান 
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করেন। ভ্থায় চৈতন্দেব ব্রাহ্মণদিগের মুখে বিশ্বমঙ্গলকুত “ককষঃকর্ণ। 

মৃত” শ্রান্থের মাধুর্ধারস আত্বীদন করত মুগ্ধ হইয়।? তাহ সংগ্রহ করিয়। 
লইয়াছিলেন| উক্ত ছুই খানি পুস্তক পাইয়। ভীহার মহা! আহ্লাদ 

বোধ হয়। পরে পম্পা সরোবর, তাপী ও নর্শদ1 নদীতে স্নান করিয়?, 

খষ্যমুখ, দণ্ডকারণ্য হইয় পঞ্চবটীতে উপনীত হইলেন । নাঁনিক্, ত্রান্কৃ 

কুশাবর্ত পর্যটনণস্তর রামানন্দের বাসস্থান বিদ্যানশরে আগমন করি- 

লেন। রাঁমানন্দকে প্রত বলিলেন, তুমি ষে তত্তুকখা শুনাইয়াছিলে, 

এই ছুই পুস্তক তাহার সাক্ষ্য দখন করিতেছে । পুনরায় চৈতন্যকে পাইয়। 
রামানন্দ প্রেমসাগরে ভামিতে লাগিলেন । ইহাকে নীলাচলে লইয়া 

যাইবার জন্যই প্রভুর পুনর্ধার এ স্থানে আগমন । কয়েক দিন 
একত্র বাসের পর রায় বলিলেন, আপনি অশ্রাসর হউন, আঁমার জঙ্গে 

অনেক লোঁক জন হস্তী অশ্ব সৈন্য সমস্ত ঘাইবে, স্মতরাঁং কিছু বিলম্ব 
হইবে, কিন্ত আমি শীত্বই আপনার পশ্টাঁদগামী হইতেন্ি | বীরের ন্যায় 

নির্ভয় ও সদানন্দ মনে শত শত যোজন পথ, পর্বত, অরণ্য প্রান্তর পরি- 

ভ্রেমণ করিয়া! আবার সেই পথে নীলাচলণভিমুখে গৌরাঙ্গ যাত্রী করিলেন। 

পরিচিত পথের পরিচিত হরিভক্তণণের1 তাহাকে দেখির হরিধনি- 

সহকীরে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাখিল| প্রভূ আলালনাঁথে আসিয়া! 

সমভিব্যাহাঁরী কৃষ্ণদ'স দ্বার) নিত্যানন্দখদি বন্ধুবর্গের নিকট সংবাঁদ 

পাঠাইয়! দেন । 



নীলাচলে প্রত্যাগমম । 

সপ স্পা পপ ই রোহিত পাস্সী 

' ভূষিত চাঁতকের ন্যায় ভক্তগণ আশশাপথ চাহিয়ণন্ছিলেন, অংবাঁদ 
পাইবধমাত্র প্রফুল্প মনে নাচিতে নাচিতে সকলে অখলালনাথে আিয়। 

গেখরপ্রেমসিন্ধুতে প্রবেশ করিলেন । ধন্ত দিনের অদর্শনের পর মিলন, 

অশনন্দের আর অবধি রহিল ন11 সকলের নয়নে আনন্দধারা বহিতে 

লণঁশিল। ক্ষণকাঁল পরে সমুদ্রতটে সার্বভৌম আনিয়! উপস্থিত হুইলেন। 

তিনি প্রভুকে সে দিন পথ হইতে অমনি নিজগুহে লইয়ণ ধাঁন এবং বিপি- 

মতে সেবা? শুজ্মষা করেন | ভক্তপরিবারমধো মিলিত হুইয়খ শেখরচজ 

পূর্বের ন্যায় হ্কত্য কীর্তন আর্ত করিলেন, পুরাতন এবং স্থৃতন বৈষ্তব 

লাধুগণের সমাগম হইল, আবার নীলাচলে আনন্দের মেল? বমিল। 

সার্বভেধমের মন পরিবর্তনের পর চৈভন্যদেব তীর্থধা ত্র! গমন করিলে 
র'জা প্রভাঁপকদ্র তাহার গুণে নিতান্ত আসক্ত হইয়। পড়েন। কি 
রূপে ভীহাীকে দেখিবেন, কোন্ উপায়ে ভীহার প্রসাদ লাভ কর্রিবেন 

এই কেবল তাহার ভাবনা! ছিল । এক দিন ভ্টীচর্ধযকে আহ্বান করিয়। 

অত্যন্ত ব্যস্ত সহকারে তিনি অনুরোধ করেন যে, একবার তুনি 

আমাকে তাহার সঙ্গে দেখ। করাগু, আমার নয়ন সফল হউক, অখমি 

শুনিয়াছি সেই গেধড়দেশবাঁসপী সাধু পরম ভাগবত ॥ সার্বাভেধম বলি- 

লেন, তুমি যাহ? শুনিয়ছ সকলই সত্য, কিন্ত তিনি বিরক্ত সন্যসী, 
সর্নবদ1 নির্জন থাঁকেনঃ আকিঞ্চন প্রেমিকদিথের সঙ্গে তাহার সর্বদা 

সহবাঁস, স্বপ্রেগ্ড তিনি রাঁজদর্শন করেন নব, তবে তোঁমার সঙ্গে কিরূপে 

তাহার দেখা! হইবে? সম্প্রতি তিনি তীর্থযাত্রায় গমন করিয়াছেন। 
জীক্ষেত্রের ন্যায় তীর্থস্থান পরিত্যাগ করিয়! এভু অন্য তীর্ঘে গমন করি- 
লেন কেন, রাজা এই কথা জিজ্ঞাঁনা? করাতে ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, 

পৃথিবীর তীর্থস্থান সকল পাপীদিখের পুনঃ পুনঃ সমাগমে কলঙ্কিত হয়, 



২৮ ভক্তিচৈতন্যচক্ড্রিকা | 

এই জন্য সাধুর! তীর্থে শিয়া তাঁহাকে পুনরায় পবিত্র করেন, কেন নণ 
তাহণখদের অন্তরে ভগবান্ দর্বদ বিরাজিত খাকেন। আনান সাধুর 

পদণার্পণেই এইরূপ হয়, চৈতন্যত স্বয়ং ভগীবান্ ! শেষোক্ত বাকো রাজা 

কিছু বিস্ময় প্রকাশ করত মুগ্ধ ছইয়। পড়েন» এবং কবে প্রভুর প্রত্যাণমন 
হইবে এই ভাবনায় দিন যাপন করিতে খাঁকেন। কর্ণাট রাজার মন্ত্রী 

মল্লভট্র এবং খেশদবরী হইতে প্রত্যাগত ব্রাক্গণদিগের মুখে তাহার 
তীর্থভ্রমণ-ব্তাত্ত অতি আগ্রঙ্ছের সহিত তিনি শুনিয়াছিলেন। সার্বব- 
ভেখমের মন পরিবর্তনের কথ। শুনিয়! কেবল রাজা নহেন, আরও 
অনেক বড় বড় লেক চৈতন্তের পুনরাগীমন প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন | 
তীর্থ হইতে ফিরিয়। প্রভু কাশীমিশ্রের ভবনে বাসা করেন। তথায় 

সার্বভেধম তাহার সঙ্গে আর সকলের পরিচয় করিয়া দিলেন । রাঁম+- 

নন্দের পিতখ ভবানন্দ রায় দেখা করিতে আশনিয়ীছিলেন। চৈতন্য 

উহাকে যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করেন [ ভবানন্দ বণীনশথ নামক 
আপনার আর এক গ্ুত্রকে প্রভুর সেবার্থ সমর্পণ করিয় বলিলেন, 
যখন যাহা প্রয়োজন হইবে বলিয়! পাঠাইবেন, আমাকে পর ভাঁবিবেন 
না । আঁলখপ পরিচয়ের পর সকলে বিদাঁয় হইলে চৈতন্য সবর্বভেধমকে 

কষ্ণদাজের পতনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এ ব্যক্তি আমাকে 

ছাড়িয়ণ ভট্টমারিদিশের সঙ্গে মিশিয়াছিলঃ অনেক কষ্টে উদ্ধার করিয়? 
আনিরাছি, এক্ষণে আমি আর দশয়ী নহি, উহাকে আমি বিদায় করি- 

লাম । ইহাশুনিয়1 দরিদ্র ব্রাহ্মণ কাদিয়। আকুল হইল । কুষ্ণদাঁস 
নিত্যবানন্দের পরিচিত লোক, তিনি হ্বাদাঁধর মুকুন্দ প্রভৃতির সঙ্গে পর+- 

মর্শ করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়! কহিলেন তুমি থাক, নিরাঁশ হইও 
না, প্রভুর পৌছ+সংবাদ দিবার ভন্য তোমাকে শান্তিপুর ও নবদ্বীপে 

পাঠান ষাইবে । পরে গৌরের মত লইয়া! তাঁছণকে গৌড়দেশে পাঠান 

হয়| 

কষ্দীস নবদ্বীপে আনিয়া শচীমণতা এবং ভক্তরন্দকে চৈতন্যের 
নীলশচলপ্রত্যাশীমন-বার্ত। প্রদান করিল, অদ্বৈতৈর নিকটও সংবাদ 
প্রেন্ধিত ইল । ই্রীথণ্ড, কুলীনগ্রাম, শান্তিপুর, নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ 



ভক্তিচৈ তন্যচক্দ্িকা। ২৯১ 

আনন্দের সহিত শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাশিলেন, 

মহ) আনন্দধনি উঠিল, আমিও এই সঙ্গে প্রীক্ষেত্রে শিয়াছিলাম। চৈতন্য 
প্রভু নীলাদ্ড্রি মন করিলে আমর তাহার বিরছে এবার তাদৃশ খিদ্য- 
মান ব1 তিয়মাণ হই নাই | কেন না, তিনি বিদায়কালে যে বলিয়ী- 

ছিলেন, তোমর ছতিকে ভজন! কর, তাহ1 হইলে আমাকে সন্বদ? 

নিকটে পাইবে, যেখানে হরিভক্তি আমি সেইখানে জাঁনিবে, বাস্তবিক 
এ কথার অর্থ আমর অনুভব করিয়াছিলীম। হরিভক্তি এবং হুরিভক্ত 

এক স্থখনেই অবস্থিতি করেন । আমরণ সঙ্কীর্তনের মধে গৌরের প্রেম 

ময় ছবি দেখিতে পাইতায়। ভার উজ্জ্বন দৃষ্টান্ত আমাদের সাধন 

ভজন কীর্তনকে পোষণ করিয়াছিল । কেহ কেহ সন্্যাঁসী হুইয়! বাহির 
হইয়াও যাঁন। পুকষোত্তম পরে যিনি দামোদর নাম ধারণ করিয়? 

নীলাচলে ভক্তসমাঁজে গৌরপ্রিয় হইয়! অবস্থিতি করেন, তিনি গৌর- 

সন্গ্যাসের কিছুকাল পরে কাঁশীধামে খিয়। দণ্ড গ্রহণ করত তথায় বেদ 
বেদান্ত পাঠ করিয়? মহ। পণ্ডিত হন। কিন্ত ভাঙার পাশ্ডিত্ায ভক্তি- 

ভূমির উপর স্থাপিত হইয়াছিল | দামোদর সময়বিশেষে টৈতন্যকেও 
উপদেশ দিতেন, এই জন্য তিনি স্পস্টবন্ত) বলিয়। পরিগণিত ছিলেন | 

সন্নণনী পরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইতে অশ্ক্রে শিয়। চৈতন্তকে গেধড়ভক্ত- 

গণের আগমনবার্তী অবগত করেন। 
এক দিন ভক্তশগীণসঙ্গে চৈতন্য বনসিয়। আছেনঃ এমন সময় গোবিন্দ 

নামক ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য নিকটে উপস্থিত হইয়। প্রণণমপুরর্বক বলিল, পুরী 
গৌখসাঁঞ্ী সিদ্ধি লবভ করিয়াছেন, তিনি আপনার চরণ সেবার জনা 

আমাকে পাঁঠাইলেনঃ তাই আমি আসিয়াছি। সার্দভৌম এ্রভুকে 

জিজ্ঞাঁস1। করিলেন, পুরী গোসাঞ্জী শুঁদ্র ভৃত্য কেমন করিয়। রাখিতেন ? 

শশচীনন্দন বলিলেন, ঈশ্বরের ক্ূুপা বেদের অধীন নয়» ভীহাঁর কুপীয় 

ভক্ত জাতি কুল মাঁনে না, জন্ত্রমাকাজক্ষ! হুইতে সেহদান কোটী গুণে 
নুখকর ; এই বলিয়া! তিনি সসম্ত্রমে গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন | 

গুকদেবের ভৃত্য বলিয় প্রথমে তাহাকে সেবায় নিযুক্ত করিতে তিনি 

কুিত হন, পরে গুক আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন । গোবিন্দ এক জন 



৪ ভক্তিচৈ তন্যচক্দ্রিক । 

ভক্তভৃত্য। ত্রন্দাঁনন্দ ভারতী নামক জট্নক নিরখকাঁরবাদী ব্রহ্মচারী 
এই স্থানে অসিয় চৈতন্য প্রভাবে ভক্তিপথ অবলম্বন করেন, ব্যণত্রচর্খম 

তাখগ করিয়া! কৌপীন বহির্্বণাস পরেন । তীহাঁর ভক্তি দেখিয়খ প্রত 
এক দিন বলিলেন, তুমি হরিকে সন্ধত্র দেখিতে পাঁও । সীর্ববভেঠম 

'চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়।ডারতীকে কহিলেন “ইহার ক্পাতে ইহ্থার দর্শন 

হয়|», চৈতন্ত বিষ! বিফ ! করিয় উঠিলেন এবং ভট্রাচার্য্যকে স্পহটই 
বলিলেন, “অতিস্ততি নিন্দীয় পরিণত হয়|”. প্রবল বন্যার কালে 

যেমন উচ্চ ভূমিতে শত শত নদী বহিয়1 ষাঁয় গেরপ্রেম বন্যায় তেমনি 

শত শত ভক্ত দে সময় চারিদিকে জন্মিয়ছিলেন | তাহাদের বিশেষ 

আশ ও আহ্লাদের বিষয় এই ছিল যে, সকলে মনে করিতেন আমরা! 

স্বয়ং ভগবানকে লইয়। বিহার করিতেছি! মনুষ্াকে ঈশ্বর বলিয়? 

বিশ্ব(স করাতে যে কত সুখ শান্তি আনন্দ তাঁছণ বর্তমণন কাঁলের 

শিক্ষিত লোকের? বুঝিতে পাঁরেন ন11 স্বর্গের ঈশ্বরকে হাতে পাইলে 

কে আর তাঁছ! পরিত্যাগ করে? অতি সহজে ধরিতে এবহ স্পর্শ 

করিতে পাঁরণ যায়, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভগ্ন ছয়, হৃদয়ের আশ 

ব্যাকুলতাঁর নিবুত্তি হয়, এমন স্লৃবিধা ত্যাগী করিয়া যোগ তপস্যা 

লোকে কেনই ৭1 করিবে? এই জন্য চৈতন্যের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ 
সত্বেও অদ্বৈত সার্বভৌম প্রভৃতি বিজ্ঞ ভক্তঘণও ভীঁহণকে স্বয়ং 
তগীবান্ বলিয়া! বিশ্বান করিতেন? স্ুতরাৎ অনিচ্ছণর মহিত দশচন্তে 

পতিত হইয়া তাহাকে ভগবান হইতে হুইয়াছিল। ভক্ত বৈষ্বগণ 

পরস্পরমন্বন্কেও অতি উচ্চ ভাব পোষণ করিতেন । কারণ তাহাদের 

সংক্ক'র ছিল যে প্রত্যেকেই নিত্যসিদ্ধ জীবের অবতার | এই বিশ্বাস 

হেতু বনু লোক ভক্তিপথ আশ্রয় করে| 

এক দিন সার্বভৌম অতি সঙ্ক্ুচিতভাবে সভয় অন্তঃকরণে চৈতন্যকে 
নিবেদন করিলেন, প্রতাঁপকন্তর রাজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার 

জন্য অতিশয় উৎকত হইয়াছেন | এ কথায় তিনি কাঁপে হাত দিয়! 

নাবায়ণ ল্মরণপু ধক কছিলেন, সার্বভৌম ! কেন এরূপ অযোগ্য কথা 
তুমি বলিতেছ্ ? আমি সন্যানী, আমার পক্ষে রাঁজদর্শন স্ত্রীদর্শন তুল্য 



ভর্ভিচৈতন্যচক্ত্রিক! ॥ ৩১ 

বিবভক্ষণ। ভট্টাচার্য্য বলিলেন তিনি জগন্নাথের মেবক এব ভক্তে1- 
ভ্রম! চৈচ্তন্ত বলিলেন তথাপি রাজ! কালনসর্গপ সদৃশ । দাকপ্ুত্তলিকা 

₹স্পর্শেও চিত্তরবিকার উপশ্ফিত হয়। এরূপ কথা পুনরায় বলিলে 

অধর আমাকে তুমি এখানে দেখিতে পণইবে না| সার্বভৌম ভয় পাইয়া 

গুহে গমন করিলেন এব কি করিবেন তদ্বিবয়ে চিন্তীয় মগ্ন রহিলেন। 

এই সময় রামানন্দের সঙ্গে গ্রতাপকদ্র জগন্াথদর্শনে নীলবচলে আগমন 

করেন | চৈতন্য রখমাঁনন্দের নিকটেও রাজার ভক্তি অনুরাথ বৈরাশগোযের 

কথ। সমস্ত শুনিলেন। ওদিকে রাঁজ৭ সার্ধভৌমের মুখে গৌরচক্দ্রের 

দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথ! শ্রবণে বহু. খেদ করত বলিতে লাগিলেন, তাহার 

দেখা না পাইলে আমি এ প্রাণ আর রাখিব নাঃ? রাজ্য ধন মানে আমার 

কি প্রয়োজন ? ভট্টাচশর্ষ্য তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, রথ যাত্রার দিনে 

সন্গীর্তরনের পর প্রভূ যখন একাকী বিশ্রাম করিবেন তখন তুমি দীনবেশে 
তাঁর চরণ ধারণ করিও প্রভূ তোমাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে প্রমাঁবেশে 
আলিঙ্গন দান করিবেন । তচ্ছ,বণে রাজা কথঞ্িঃৎ আশ্বস্ত হইয়। হে 
চলিয়। গেলেন এবং সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়! রহিলেন। 

চৈতন্য ভক্তসঙ্গে বিছাঁর করিতে করিতে বিরহজ্বীলীয় অস্থির হইয়? 

এই সময় এক দিন আলখলনাঁথে পলাইয়ণ ধাঁন। পরে গেখড়ের বৈষব- 

হবীণ শ্রীক্ষেত্রে আনসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়। সশর্বভেংম তীহাঁকে 

পুরীতে আনয়ন করিলেন। বঙ্গদেশের ছুই শতভক্ত বৈষ্ণব বনু লোক 

জন সঙ্গে লইয়া! ক্রমে সমুদ্রতটে শিয়। উপনীত হইলেন । পথে চলিবার 

সময় সমস্ত দিন রাত্রি সঙ্কীর্তন আর সদালাপ ইহণভিন্ন অন্য কথ! হিল 

না। একে ভক্তির উচ্ছ,ঁস তাহার উপর গৌঁরদর্শনস্পৃহ! বলবতী, উৎ- 
ছে অর্নিময় হইয়? ভক্তীণ নামসঙ্ীর্তন করিতে করিতে পুরীর অভি- 

মুখে চলিলেন। মৃদক্দ করতাল সহ হুরিধনির গভীর নিনাঁদে সাঙগীর- 

তট প্রতিধানিত হইতে লাগ্সিল। তৎ্কালে প্রভাঁপকদ্র গুহে খাঁকিয়! 

অক্টালিকাঁর ছাদে উপবেশন করত অদূরবত্তর্ণ সেই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখি- 

তেছিলেন, এবং গেপীনাঁথ ভীহণকে এক এক করিয়। প্রতিজনের পরি- 

চয় দিয় দিতেছিলেন। যাত্রিদল .জগন্নীথ ন1 দেখিয়া! অগ্গে চৈতন্যের 
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আশ্রমের দিকে চলিলেন। তাহাদের আগমনসংবাঁদ পাইয়া মহ্ব প্র- 

ভূও ভক্তসহ গ্রতাদ্খমনার্থ পথে সাঁছির হইলেন | পখিমধ্যে যে স্থানে 
উভয়ের মিলন হুইল, সে স্থান উভয় পক্ষের খীত্রসংঘর্ষণে এব পদ- 
দলনে আলোড়িত হইয়া গেল । গশ্রতিজনকে গেধরচন্দ্র আলিঙ্গন দিয়া 

কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বহুস্তে প্রত্যেককে মাল। ও প্রসাদ বিতরণ 

করিলেন। কে কেমন আছেন, কি ব্রর্তাম্ত সমম্ভড বৈিশেষ করিয়া! গতি 

জনকে জিজ্ঞানা করা ছইল | অপরিচিত নবাগত ব্যক্তিদিখগৌের সহিতগ 

আলাপ পরিচয় হইল | বাস্থদেব দত্তকে তীর্থ হইতে অধনীত নেই পুস্তক 

ছুই খানি প্রস্তু দেখা ইলেন, পরে হাতে ছাঁতে অনুলিপি দ্বারা ক্রমোতীহ। 

বৃদ্ধি হইয়। যায় । দলের মধ্যে ছরিদাসকে ন। দেখিয়! চৈতন্য কিছু 

দুঃখিত হইলেন । ব্বদ্ধ হরিদাস দীনভাঁবে পথপ্রান্তে পড়িয়া রছিয়- 
ছেন, অস্পৃশ্য যবনজাতি কেমন করিয়! সাধুস্পর্শ করিব এই কেবল 

তাহার আশঙ্কা । অপর সকলের আানাছাঁরের আয়োজন করিয়া দিয় 

গোসাঞ্ীী নিজেই হরিদাঁসকে আঁনিতে গেলেন । তখন রাজ! ওত- 

প্কত্রের ধন জন এশ্বধ্য সমস্ত যেন উহার করতলম্ছ। রাঁজার আদেশ 
আছে» ইঙ্গিতমাঁত্র যাবতীয় বস্তুর আয়োজন করিয়া দিবে । মেই বন- 
চাঁরী দণ্ডধারী পথের ভিখারী শৌরাজ এখানে রাজার রাঁজ। হইয়া 

বলিয়। আঁছেন। বৈরাঁগ্যের যেকি মহোঁচচ অধিকার তাহা! আমর 

এই স্থলে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি 1! অনন্ত এশ্বরোর স্বামী ভগবানের 
চরণীশ্রয় করিলে পৃথিবীর যাবতীয় ধন সম্পদ্ তাহার পদচশ্বনের জন্য 
আপন হইতে গিয়। উপস্থিত ছয়| মহ্াঞরতশপান্বিত ব্লাজন্যবর্গ সর্র্ব- 
ত্যাগী বৈরাগীর কপাঁকটাক্ষ লাভ করিতে পাব্িিলে আপনাদিশীকে 
ক্লুতক্তার্থ বোধ করে । চৈতন্যদেব হরিদানসের জন্য রাঁজকর্ম্মভারী হইতে 

স্বীয় বাসস্থানের নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুস্পোস্ভান এবং তম্মধ্যস্থিত এক 

কুটীর চাহিয়। লইলেন। গরিব হুরিদাস ভৃণগুচ্ছ দন্তে করিয়। ভূতলে 
পর়িয়? আছেন, কিছুতেই আর প্রভুর নিকট অজিতে চাঁছেন ন1। 
আমি নরাঁধম অস্পর্শীয়। এই বলিয় বাঁর বার কৃতঞ্লিপু'টে মিনতি 

করিতে লাশিলেন। পিচতন্য বলিলেন, তোমার স্পর্শে আমি পবিত্র 
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ছইব তুমি পরম পবিভ্র যোশী, বেদ এবং তপন্তণ। অতঃপর তাহাকে 
এ কুটীরে বাস? দিয়? গুভু নিজভূত্য গোবিন্দের দ্বার প্রতিদিল এলাদ 

পাঠাইতেন | অন্যান্য বন্ধুণীোণের সঙ্গে আলাপের সময় আমার এত 

দয়াল গেধরান্দগ একবার ককণাঁ কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। সেদৃর্টি 

কি হ্ৃদয়াঁনন্দকর ! হছরিগতপ্রাণ ভক্তের অপার্সঈভঙ্গীতেই সন্ভপগ্তচিত্ত 
দীনজনের প্রাণ শীতল হয়| আশীগেধরঙ্সের প্রেমবিশলিত কমলনয়ন 
বাস্তবিকই পাপদদ্ধ ভগ্রাস্রীদিগের পরম শান্তির আলয় ছিল । ধাহার 

দ্ুষ্টি হরিপদারবিন্দে সদকীল নিবদ্ধ তাহার একবীরের সন্সেছ প্রেম- 

দৃষ্টি আমার ন্যায় পাপীর পক্ষে বখেষ্ট বলিতে হইবে । পারে আমর 
সকলে সমুদ্রে স্নান করিয়! ভোজনে বনিলাম, মহাপ্রভু নিজ হস্তে 

পরিবেশন করিতে লাখিলেন। এক এক পাতে তিন তিন জনের ভোজা 

সামগ্রী দিলেন; হৃদয় যেমন প্রশন্ত, হত্ত ও তেমনি দরাঁজ। তাহার 
হাতের গুপেই জগমলাখের প্রসাদ খাইতে ভাল লাঁশিল, নতুৰ তাহাতে 

তৃর্তিবোপ হইবার সম্ভাবনা! ছিল না। সকলে হাত তুলিয়! বনিিয়' 

রহ্িলেন, গুকদে বর সেবা না হইলে কেহ বসিতে পারেন না» গ্রস্ত 

তাহা? বুৰিয়্া "খাপনিও তৎসঙ্গে ভোৌজন করিলেন । 'অখহারের সঙ্গে 

সঙ্গে উত্পসাহকর হরিধরননি আকাশ ভেদ করিতে লখৃশিল.। আমরণ যে 

সময় পুত্রীতে শিয়া 'পেছিলাম তাহার পুর্ধেই চৈতন্যের সঙ্গে আরগ 

কয়েক জন দণ্ডী সন্্যানী একত্রিত হইয়! জাভতিবিনাশের কার্ধ// অনেক 

দূর অশ্াসর করিয়। রাখিরাছিলেন। হরিদাস কেবল নিজের বিনয়)ণে 

পৎক্তিভোজনে দে দিন বসেন নাই, নতুবণ মহাপ্রভুর তাহাতে সম্পুর্ণ 
ইচছা1? ছিল। কিন্তু ইহার জাতিনণশচেষফ্ী শ্রেচ্ছাচাঁর কিম্বা অসার 

সামাজিক ব্যবহার নহে, ভ্রাতৃভীবমুলক এবহ সম্পূর্ণ ধর্মীন্নুণত। আমি 

একে ব্রান্ধণ তাহাতে কুলীনের ঘরের মুর্খ, প্রথমে কিছু দিন পর্য্যন্ত যার 
তখর হাতে অন্ন খাইতে কচি হইত না। আরও অনেক গুলি ব্রংক্ষণ 

নিলেন ভীহ্ারাঁও এবিষয়ে তত অনুরাগী ছিলেন না। কিন্ত গৌর- 
প্রেমের শ্রেণিতে পড়ি! সে সব ঘণ। অন্িভমান ক্রমে লোপ হইয়া গেল। 

তিনি ম্বরং ঘাঁহ? করিতেছেন আমর! কি আর তাহার বিকদ্ধাচরণ 

৫ 
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করিতে পারি? তবে শেষটা ঝড় বাড়াবাড়ি হইধ। উঠিরাঁন্িল। সঙ্গের 

ভূন্যঙ্গাণ পর্যন্ত একত্র খাইত এবং পরস্পরের মুখে ভাত তুলির! দেত। 

সামাশ্য জাতির লোকের! ব্রীক্ষণকে স্বহস্তে তন্ন খাওয়াইতে পারিলে 

ঘেন ভআপনাদিশকে ক্ভার্থ মনে করে, কিন্তু সে কেবল শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে 

গণ্য হইবাঁর ইচ্ছ! ভিন্ন আর কিছুই দহে। গৌরচক্দ্রই এখানে ছত্রিশ 
জাতির মধ্যে অন্ন প্রচলিত করেন এ কথণ অবধামি আরও কোন কোন 

ব্যক্তির মুখে শুনিয়।ছি। কেছ কেহ খলেন ইস্ছীর পুর্বে বুদ্ধদেবের সময় 

এই প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্দ্ তাহ হইলে কেবল পুরীর সীমায় কেন 

ইহ। বদ্ধ থাকিবে ? চৈতন্যের সময় হইতে শ্রীক্ষেত্র বিশেষে বাঙ্গালী- 

দের নিকট পরিচিত হইয়াছে । এবং যথেষ্ট সম্ভব যে ভাহারই প্রেম- 
ভন্তির তরদ্গাঘাতে জীত্যভিমানের বন্ধুরতা স্মতল হইয়। শিয়াছে। 

বৌদ্ধদিখের বিচার তর্ক এ পক্ষে অনুকুল বটে, কিন্ত তদ্দারা এককালে 

সাধারণ জাতীয় এথার উচ্ছেদ হওয়। সম্ভব নছে, তবে বলিতে পারি 

না, কিন্ত গেধরের মত্তুভার ধর্ম যে জাতিনীশের এক প্রধান কারণ 

হইয়াছিল তাহা আমি জানি। 

অনভ্তর সন্ধাকালে আরতির ময় মহ! সমারোহের সহিত সঙ্কীশ 

রবীন আরস্ত হইল | তাহা? দেখিয়া রাজা এবং উৎকলবানিগণ মোহিত 

হইয়া গৌলেন। নে দেশে ইহার পুরে কেছ আর এ প্রকার প্রণালীতে 
কীর্তন করে নাই। প্রতিসন্ধাযাতে কীর্তনানন্দ হইত, আর ভাহার মধ্যে 

মিশিবার জম্য রাজার মন হাকুলি বিকুলি করিয়া উঠিত।॥। ভক্তদলে 

পএবেশের জন্য তিনি কত সাধ সাপন। করিলেন, কিছুতেই গেবরাঙ্গের 

অভ্ডিমত হুইল না। রাজার অশর্তনাদ ও বিলাপপুর্ণ ছুই তিন খানি 

পত্রে নিত্যানম্দাদি ভক্তগণ দেখিয়। তদ্বিষয়ে গ্রভুকে অনুরোধ করিতে 

সন্কপ্প করিলেন। কিন্তু ছঠীু সে কথা সাঁহুস করিয়! কেছ ভাহছাকে 
বলিতে পাঁরিলেন ন1। আভাসে তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে 
পারিয়ী চৈতন্া বলিলেন, “দামোদর এবিষয়ে কি বলেন?” তিনি 

বলিলেমঃ *উভয়েরই যখন প্রেমাকর্ষণ হইয়াছে তখন আপনিই 

শেষে তুমি শিয়শ মিলিবে, আমি আর কি বিধান দিব?” নিতাইয়ের 
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অনেক অনুরোধে রাজাকে এক খণ্ড বহির্বান দেওয়! হইল, রাজ 

তাহাতেই অতুল শানন্দ লাভ করিলেন। অবশেষে রামানন্দ অনেক 

উপরোধ অনুরোধ করাতে এই পর্যযস্ত হুইল যে রাজার পুত্রকে হিনি 
দেখ দিবেন এই অআঙ্গীক।র করিলেন। যদিও রাজ। অতি নৎলোক এ*ৎ 

একজন হরিভক্ত, তথাপি রাজ নাম থাকাতেই সাধুদর্শনে তাহাকে 

বঞ্চিত খাকিতে হইল । ৈতন্ত বলিলেন, শুভ্র বন্ত্রে এক বিন্দ্রু মস, এবং 

এক কল সী ছু্ধ এক বিন্দু স্থর। পড়িলে যেমন হুয়ঃ সন্র্যাসীর পঙ্গে এ 

সব তেমনি জানিবে; ভপ্প ছিদ্র পাঁহলে লোকে তাহাই অস্টে ঘোষণ 

করে| অতএব “আক্বী বৈ জায়তে পুর্র$৮ বরাজপুত্রকে আমার নিকট 

আমনিতে বল। কিশোরবয়ক্ক স্ন্দর রাঞ্জতনয়কে দেখিয়ন তাছা।র অপুর্ব 

ভাবোদয ছইল ॥ তভীহাকে আলিজন দানে ক্কৃতার্থ করিলেন | ইহাতে 

রশজাও কতক পরিমাণে সন্ভষ্ট হন । 

চৈতন্য পুরীপামে এক এক দিন এক একটি নুতন উঞ্সব আরজ্ত কশ্ি- 

লেন । এক্ষণে জগন্নাথের সেন উৎসব সগস্ত ভীাহার ইচ্ছীমত হইত 

লাখিল। এক দিন সশিষ শত শত সম্মার্জনী ও জলপুর্ণ ঘট লহয়। 

জগন্নাথের মন্দির পরিক্ষার করিয়াছিলেন। কোন গৌড়ীয় বৈষ্ঃৰ 

মন্দির মধ্যে সেই ব্যস্ততার ভিতর তাহার পায়ে জল ঢালিয়। দেয় 

তাহাতে তিনি মহা বিরক্ত হুন। মন্দির ধেখত করিয়া হছরিদাসের 

অখশ্রমে সেদিন সকলে ভোজন করিলেন। একত্র ভোজন করিবার 

জন্য হরিদাঁসকে প্রভু বাঁর বার ডাকিলেন, কিন্ত তিনি কিছুতেই নশ্মত 

হইলেন ন+, নিতীন্ত কাতর এবহ কুন্ঠিত দেখিয়া শেষে আর ভাঙহাকে 

সে জন্য অনুরোপ কর। হইল না। আহারের সময় গৌরের পাতে 

জখীদণনন্দ ন$নশ কৌশল করিয়! ভাঁল ভাল দ্রব্য ফেলিয়া? দেন? তদ্দর্শনে 
প্রস্তর মন লজ্জা ও রগ হয়। পাছে জগদ্ানন্দ অভিমানে উপবাস 

করে সেই ভয়ে তিনি কিছু কিছু খাঁইতেও বাধ্য হইলেন । ভালবাসার 

নাঁন। অবস্থা বিচিত্র ক্রিয়। ইহাদের মো দৃষ্টিগোচর হঙছত। একৎ্সর 

রগধাত্র'খর দিনে অতিশয় সমারোছ হইয়াছিল । চৈতন্ত ভক্তনন্ষে দলে 

দলে বিভক্ত হইয়া! সঙ্গীর্তন করিয়া লোৌকদিগকে মনত করিয়া তুলিয়খ- 
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ছিলেন । রথের অতো রাজা প্রভাপকদ্র ন্বর্ণসম্মজ্ৰজনী এব সচন্দন 

সলিল দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতেছেনঃ তাহ? দর্শন করিয়। ভীহার প্রতি 

চৈতন্যের প্রেম সঞ্চারিত ছইল। তখন উৎ্কলবামীরণ কীর্তন 'করিতে 

জনিত না, পরে বাঙ্গালীদের নিকট শিশক্ষ! করিয়াছে । বঙ্গদেশের 

এক এক স্থানের বৈধবের! এক একটি স্বতন্স দল হইয়1 সাত দল গায়ক 

চতুর্দশ মৃদক্গ সহ হরিসক্কীর্ভতন করেন, গেধর সকল দলেই এক একবার 
যোগ দিয়! গান ও নৃত্য করিয়াছিলেন । এমনি তাহার প্রেমের উজ্জ্বল 

পাভাঁব, বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি এক সময়েই সাত দলে নাচিতে- 

ছেন। অবশেষে দাঁত দল একত্রিত করিয়া মহা উদ্ভমের সহিত গৌরাল্গ 

হত্য আরম্ভ করিলেন | মহাঁভাবময়ী ভক্তির অত্যন্ডুত অষ্ট সাত্বিক 

বিকার তাহার শ্রীঅঙ্গে দর্শন করিয়! লোক সকল মোহিত ও বিস্মিত 

হুইয়। গেল । ভাবাবেশে মূচ্ছিত হইয়া তিনি বারশ্বার ধরাশায়ী 

হুইতে লখশিলেন, যেন সোণাঁর পর্বত ধুলার লুটাইতে লাশিল। 
তাহাকে ধরিয়া তুলিবার জন্য নিতাই ক্রমাণত হস্ত প্রসারণ করিয়া 
রছিলেন। এত উন্মত্ত ত1, তথাপি রাজ! একবার যাই ভীহাঁর অঙ্গস্পর্শ 

করিয়) ধরিয়া তুলিতে শিয়শছেনঃ অমনি চৈতন্তেখদয় হুইয়াছে। রাজাকে 

নিকটে দেখিয়া আর কিছু বলিলেন না, কিন্ত “ছি! ছি! বিষয়ীর 
অন্গস্পর্শ হইল” এই মনে করিয় দুঃখ গ্রকাঁশ করিলেন | তাহণ আনিয়া 
রাজার মনে ভয় হইল, পরে লার্ধভৌমের প্রবোধ বাক্যে তিনি সান্তবন? 

লাভ করিলেন। রথাত্ো মহাপ্রভুর ত্য এবং কীর্তন একটি অদ্ভুত 

ব্যাপার। তাহার রোমহর্ষণ' ফেন-উদ্মীরণ, দত্তঘর্ষণ, অশ্রচবর্ষণ, হস্ত 

পদ সঞ্চালন ইত্যাদি একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য । বুক্ষণ হ্ৃত্য শীতের পর 
শ্রীন্ত গীলদঘন্ম হইয়] সমীপাস্ছ এক গুশ্পৌস্যাঁনে বিশ্রামার্থ গমন করেন। 

উপবনের প্রত্যেক ব্বক্ষমূলে ভক্তগণ উপতেশন করিলেম। কুন্থমিত 

স্ুরম্য পাঁদপশ্রেণীর মধ্যে ভক্তকুস্ম বিকনিত হইয়ব উদ্ভাঁনের রমণীয়ভ' 
পরিবর্ধিত করিল । এই স্থানে রাজ প্রতাপকডদ্র দীন ভক্তবেশে যাবতীয় 

ভক্তগণের ইঙ্গিতক্রমে চৈতন্তের পদযুশল আলিঙ্গন করেন । ঠীকুর, 

ভাবে প্রেমে বিভোর হুইয়? মুদ্রিত নয়নে বসিয়া আছেন, চতুর্দিকে 
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ভক্তমগ্লী।, এমন হময় নরপতি প্রতাণপকদ্রে হথায় উপশ্ষ্িত হুহুলেন। | 

বৈষ্ন জ্ঞানে রাজাকে তৎক্ষণাৎ তিনি আলিঙ্গন দান করিলেন। 

হৃপতির* অমৃতায়মান পীতিপ্রদ বচনাবলী শ্রবণে শৌরের মন উল্লনিত 

হছল । পরে এই উপবন মধ্যে বক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া সে দিন সকলে নানা 

রসযুক্ত এসাদানন ভক্ষণ করেন। হরিসঙ্কীর্ত্নের যেকি ভয়ানক পরিশ্রম 

তাঁছ। কেবল. হবৌর রাঁয়ই জাঁনিতেন, তথাপি তিনি শ্রান্ত ক্রান্ত ভক্ত- 

দিশীকে নিজহুন্তে পরিবেশন করিরা খাঁওয়াইলেন | 

স্বরূপ দশমোদরের মুখে টৈতন্যপ্রভু ভাগবতন্যাখান শুনিতে বড় 

ভালব্শদিতেন। একদ]। তিনি রন্দাবনের বিশুদ্ধ প্রেমলীল? বিষয়ে এই 

শ্লোকটি ব্যাখা] করেন | “এবং শশাঙ্কীংশুবিরাজিত নিশঃ, ম সত্যকা- 

মোহ্নুরতাবলীগ্রণঃ। সিঘেব আত্মন্যবকদ্ধসেটরতঃ সন্বঃ শরণুকাব্য- 

কথন রসাশ্রয়াঃ ॥৮ এইরূপে সত্যকাম ভগবান এবৎ অন্কুরক্ত1! অবলখগণ 
ইক্জ্রিয়বিকার নিরোপ করিয়। শরৎ্কাঁলীয় কাব্যরন।শ্রিত বাক্য সেবনে 
শশাহ্কবিরাজিতা নিশ। যাপন করিলেন। এইটি রাসলীলার শেৰ এবছ, 

সার কথা । 

প্রায় এক বহুসর কাল এইরূপে গৌড়ীয় ভক্তগণসঙ্গে নানা লীলন 

করিয়। এক দিন গৌরচক্জ্র অদ্বৈত এবং নিতাইকে বলিলেন, তোমর' 

বন্ধদেশে গিয়। আচগালে হরিভক্তি বিতরণ কর, মধ্য মধ্যে আমিও 

তথশয় যাইব । শ্রীবাঁসের হাতে একখানি বস্ত্র এব মহাপ্রসাদ দিয়! 
বলিলেন, জননীকে এই সকল দিয়! আমার প্রণ্থম জানাইবে এবং 
বলিবে যেন তিনি আমার অপরাপ ক্ষম। করেন, পাগল সন্তানের দোষ 

মায়ে গ্রহণ করেন না| বন্ধুগণকে বিদায় দিবার কালে তিনি ক্রন্দন 
সম্বরণ করিতে পণরিলেন ন1। কাচড়াপাড়াবাসপী শিবানন্দ সেনকে 

বলিলেন, তুমি এই উদ্শরচরিত্র বৈরাগী বাস্থদেব দর্তের পরিবারের প্রতি 

দৃষ্টি রাখিও, কারণ ইনি পর দিবসের জন্য কিছু সঞ্চয় করেন ন1। আর 

তুমি বর্ষে বর্ষে দেশের যাত্রী লইয়। রথধাত্রায় এখানে আনিবে। কুলীন- 
গ্রামের রামানন্দ ও সত্যরাজ খ' প্রণাম করিয়। বলিলেন প্রভো। ! খৃহী 
বিষয়ী লোক আমরা, আমাঁদিশ/ক কিরূপে সাধন ভজন করিতে হইবে? 
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গেধর অনুমতি করিলেন, তোমর1 সাধুমেবা এব হুরিজঙ্কীর্তন করি ও, 
ইচছাই পরম সাধন | অত্যরাঁজ বলিলেন, বৈষ্ণব চিনির কিরূপে ? 
“যাহ শর মুখে একবার হরিনাম শুটিনবে তাহাীঁকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিত্ত” 

তিনি এই আদেশ করালেন। মুরারি গুপ্ত বলিলেন, জীবগণের হূর্াতি 

দেখিয়। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সকলের পাপভার আমকে দিয়] 

তাহাদিগাক জাপনি উদ্ধার ককন। টচৈতনা এই কথায় বিশলিতহৃদয় 

হইয়1 বলিলেন» কষেণর ইচ্ছায় সকলেই মুক্ত হইবে, কাহারে জন/ 

তোম।কে নরক ভোগ করিতে হইবে ন1, তিনিই সকলকে উদ্লার করি- 

বেন | এইরূপে একে একে বিদায় লইয়া! সকলে দেশে চলিয়া! গেলেন, 

আমি তথায় রহিলশম। মঙ্গিগণ আমাকে ভয় দেখাইযণ তাড়না করিতে 

লাগিল। চৈতন্য আমার পাঁলে চাহিয়। স্েহভরে একটু মৃদ্ু হাস্থ্য 

করিয়া বলিলেন, আচ্ছা তোমরা যাও, আমি উহ্হাকে সঙ্গে লইয়! 

যাইণ। আমি জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিতাঁম, জার আমোদ 

আহলাদে দিবানিশি প্রভূর আনন্দময় সহনাঁসে কাল যাপন করিতাম। 

হরিদাস ঠাকুর, গদাঁপর। জগীদানন্দ গভৃতি আরও কয়েক জন প্রভুর 

সঙ্গে রহিয়। গেলেন । 

বঙ্গদেশের টৈষ্ণবধ্গীণ বিদায় হইলে সীর্ধভেধম অবসর পাইয়। 

গোৌলাঞ্ীকে পাঁচ দিন ঘটা করিয়া নিজবাঁটীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ান 

তাঁহার এক গৃহপালিত কুলীন জামাতা ছিল* তাহার বাঁইটটী স্ত্রী, সে 

বড় নিন্দ্ুক স্বভাবের লোক। ভোঁজনের সময় পান্ছ প্রভুকে সে কোন 

মন্দ কথ বলে এই জন্য ভরট্টাচার্ধ্য স্বয়ং লাঠি হাতে করিয়1 দ্বারে 

বপিয়! রহিলেন | উহাঁরই মধ্যে যাই একটু সুযোগ পাইয়খাছে» অমনি 

মসেঘরে প্রবেশ করিয়]? বলিতে লাগিল, “দশ জনের খাদ্য একজন 

সন্নাসী খাইতেছে ?, ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ তাহাকে লাঠি লইয়। তাড়া 

করিলেন, ভীহাঁর গৃহিণী শঠীর মাত বক্ষে করাঁঘাত করিয়! «“ ওরে 

তোর ষাইটলী স্ত্রী বিধবা! হছউকরে “এই বলিয়। গালি পাড়িতে লাখি- 

লেন। গৃহজামাতার মান্য সকল কালেই সমান। আমি এ সকল 

বাধপার দেখিয়া কিছুতেই আর হান্য সম্বরণ করিতে পাঁরিলাম ন1। 
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ভন্রাচার্য/। মহাশয়ের ক্রোধাস্ফালন, তাহার ব্রাঙ্ষণীর আর্তনাদ 

ক্রন্দনঃ জমশই বাবুর উর্ধশ্বাসে প্রস্থান এ সমস্ত অতিশয় কেধতুকজনক | 

নন্তর চৈতন্য মিষ্ট বাক্যে উভয়কে সান্ত্বনা এদান করেনঃ তবে সে 

বিবাদ মীম।ংমা হয়। ভট্টাচার্যের অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল, কিছুতেই 

অর তাহবর ক্রোঁধ নিবৃত্ত হহল নব; ব্রাক্ষণীকে বলিলেন শাঠীকে বল, 

তাহার স্বামী পতিত হইয়াছে, আহাাকে যেন মে আর গ্রহণ না? করে। 

জামাতাটি বিধিমতে বিড়শ্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়া শেবে শান্ত শিষ্ট হয় 
এবং গেধরের পথ অনুসরণ করে। 

দেখিতে দেখিতে আবার বশ্সর ঘ্ুরিয়া আদিল, নিত1ই অটগ্বত 

সকলে রথ দেখিতে আনিলেন। পুনব্বার তাহাদের সাক পুবর্বব স্ত্য 

কীর্তন হইল ।|। এবার শিবানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদির পরিবারেরাও 

আিয়াছিলেন। ভক্তসহবানে কয়েক মাস পান ভোজন নৃত্য কীর্তন 

মহোৎসব ইত্যাদি আমোদে পরম স্থথে সকলে অবস্থান করিতেন । 

চতন্য এ অবস্থাতেও মধ্যে মণ্যে বন্ধুবর্গের সঙ্গে জলে সাঁতার খেলি- 

তেন। জলকেলী ভক্তিপথের অনুরূপ ক্রীড়!। প্রেম ভক্তিরসে সন্ভ- 

রণ এবং ক্রীড়া উত্তয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে । দেশে বিদায় দিবার সমস 

প্রস্ত নিত্য/ঠনন্দের হাঁভে ধরিয়। বিনয়পূর্বক বলিলেন, প্রতি বৎসর 

তোমার এখানে আনিলে চলিবে ন1, দেশে থাকিয়া আনখর ইচ্ছ। সফল 

করিবে, তুমি ভিন্ন আমার কার্য করে মেখানে এমন কেহ নাই । কুলান- 

শ্রীমবাসীর৭ পুর্ধরের ন্যায় ₹ষবের লক্ষণ কিরূপ জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায় 
পুনরায় খের হানসিয়। বলিলেন “যাহার দর্শন মুখে হরিনাম আইসে 

তাহাকেই বৈষব বলিয়। জান । এ বড় সহজ লক্ষণ নয়। এইরপে 

চরি বসর"কাল গৌধরচক্দ্র এখানে রহিলেন, তীর্থ ভ্রমণে হুই বৎসর 

গীত হয়। তদনন্তর বন্দাঁবন গীমনের জন্য প্রস্তত হইলেন। 



রন্দাবনষাত্র। এব গৌড় দর্শন | . 
০ লাাক্দিসীগসিও 

শেখড়দেশ হইয়। ব্ন্দীবন যাইবেন মনে করিয়ণ পুরীধাম পরিতা'গ 
করত চৈতন্য গরু প্রথমে কউকে আসিয়া! উপস্থিত হন। তথায় রাঁজা 

প্রতাপকদ্র মহিষীগণ অহ তাহার চরণ বন্দন। করেন এবহ, বিশেষরূপে 

ভাঙার প্রা লাভ করিয়া ক্লুতার্থ হুন। রামানন্দ রায় রাজার এক 

জন প্রধান কর্মচারী ছিলেন রাজ বছু সমাদরে তাহাকে এবং অন্য 

লোক জন সঙ্গে দিয়! গোঁসাঁঞীকে রন্দাবন পাঁঠাইয়। দিলেন, আমর] 

কয়েক জন সঙ্গে চলিয়া আপিলাম, কেহু কেহ পুরীতেও রহিলেন। প্রভু 

কিছু দূর শিয়া রাজার লোক জন মস্ত বিদাঁয় দিলেন, কেবল রাঁজকর্ম- 

চারী একজন মহাপাত্র সঙ্গে রছিল। পথের মধ্যে একস্থানে এক ছুট 
যবনের অধিকার ছিল। তাহার সীমায় পৌছিয় উক্ত মহাপাত্র 

তাহাকে আহ্বঁন করিলেন । নে ব্যক্তি খেবরখঙ্জের এশ্বরয বীর্ধ্য দেখিয়া 

মুগ্ধ হওত লেধকাঁ সংগ্রহ পুরর্বক নিজের লোক সঙ্গে দিয়! তাহাকে বজ- 
দেশে প্রেরণ করিল। আপনিও কতক দূর পর্যন্ত আনিয়াছিল। 

প্রথমে মহাপ্রভু পাণিহাটী শ্রামে সার্বভেমের ভ্রাত। বিষ্ভাবাঁচস্প- 

তির গৃহে অধনিয়। উপস্থিত হন। মনে ইচ্ছা? ছিল এইখানে কয়েক দিন 

নির্জনে থাঁকিয়! গঙ্জান্নীন করিবেন, কিন্ত লোঁক পরস্পরাঁয় তাহার 

স্বদেশে প্ুনরাশীমনবার্তী অপ্প কাল মধ্যে চারিদিকে এমনি বিস্তার 

হইয়। পড়িল ঘে, নির্জরনত1 আর রছিল না| নবদ্বীপ শাস্তিপুর সকল 

স্থানেই সংবাদ গেল। গৌরদর্শনের জন্য আপামর সাধারণ জ্ত্রী উর্দধ- 

শ্বীসে দৌড়িতে লাশিল, মহ? ছরিধনিতে গ্রাম পরিপুর্ণ হইল, লোকের 

বাশকুলত। আর্তি দেখিয় বাচস্পতি কি করিবেন ঠিক করিতে পাঁরিলেন 

না, পাণিহাদী গ্রাম লোকে লোকারণ্য হইল। লেকদ্দিগের জনতা! 

দেখিয়ণ দীনের বন্ধু গৌঁরচজ্দ্র আর ঘরে লুকাইয় থাকিতে পারিলেন না) 
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তথাপি য।ত্রিগণ তাহাকে ছাড়িয়!ঘরে যাইতে চাঁছে না, বিষম সমারোহ 

হইয়া উঠিল ইহ? দেখিয়? ভিনি তথ! হইতে রাত্রিযোগে প্রস্থান করি-_ 
লেন এবৎ কুমারহট্টে (হালিসহর ) আনদিলেন। লোকের আর বিশ্রাম 
নাই, এক দল যাইতেছে আবার দলে দলে আমিতেছে । চৈতন্য মনেই 
খোোলযোগের মধ্যে প্রস্থান করিয়াছেন, বাচস্পতি তাহাকে না দেখিয়। 

কাদিতে লাশিলেন, লৌকের? নিরাশ হইয়! পড়ডিল। তাহার বাচ- 

স্পতিকে বলে, *“ এ ব্রান্মণ প্রভুকে কোথাষ লুকাইয়1 রাখিয়! ভ।ন 

করিতেছে | উনি আপনি উদ্ধার হইবেন কেবল এই.চেষ্ট! !” সে 
ব্রাহ্মণ একে নিজের হুঃখে কাদিতেছে,ঃ তাহার উপর আবার এ সকল 

খধবক্যযন্ত্রণ। | এমন সময় এক জন লোক আসিয়। সংবাদ দ্দিল যে ঠাকুর 

কুলিয়? গ্রামে শবিয়ীছেন। শুনিবামাত্র সকলে তথায় দৌড়িল। 

এদিকে চৈতন্য কুমার ছট্ট হইতে কাচড়াপাড়ার শিবানন্দের সঙ্গে সাক্ষ।ৎ 

করিয়া এবৎ বাসুদেব দণ্ডের বাড়ী হইয়। কুলিয়াঁশ্রামে উপস্ছিত হই- 

লেন | তথায় মাধব দাসের গুছে সপ্তাহ কাল অবস্ছিতি করেন । এই স্থানে 

এখনও একটি বার্ষিক মেল! হইয়া খাকে | গেধরকে দেখিবার জন্ত নবদ্বীপ 

অঞ্চলের অনেক লোক কুলিয় গ্রামে আনিয়াছিল | ম্যাঁয়শাস্ত্রের দীকী- 

কাঁর বাল্ুদেব সার্বভেবমকে চৈতন্য ভক্তিপথে আনিক়াছেন ইহ শুনিয়। 
নবদ্বীপের অধ্যাপক, ছাত্র, পঞিতেরা পর্ষ্যভ্ত আশ্চর্যণশ্বিত হছন এবং 

কুলিয়া্রামে তাহাকে দেখিতে আসেন । যত দিন নবদ্বীপে তিনি ছিলেন 

তত দিন তাহাদের নিদ্রো ভঙ্গ হয় নাই, এক্ষণে বড় লোকের নামে 

কচতন্যোদয় হইল | যেখানে গেধরচক্দ্র সেইখানে মহাজনকোঁলা হুল | 

কুলিয়াশ্রাঁমে বুলোঁক সমবেত হুইয়। চারিদিকে সঙ্কার্তন আরস্ত করিল » 

তাহার মাধবদাসের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাশিল] প্রত্যেক 

দলের সঙ্গে গেধর একবার করিয় নাঁচিলেন | নান? স্থানে হাউ বাজার 
বনসিল, অট্বত নিতাই প্রভৃতি শাস্তিপুত ও নবদ্বীপের ভক্তগণ তথায় 
আশনিলেন; লোকের সমারোহ, হরিনামের কোণলাহলঃ ধর্শের আন্দোলন 

দেখিয়1 শুনিয়1 চৈতন্যের আনন্দের আর সীমা রছিল ন1। 

এক ত্রাক্ষণ অনুতগ্ত হইয়া বলিল ঠাকুর! আমি ৈষ্ণবের অনেক 
৬৬ 
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নিন্দা করিয়াছি ইহার প্রারশ্চিত্তবিধ!ন কি হইবে? ঠাকুর বলিলেন 

মেই পাপ ছাড়িয়। বিস্তপুজ1 এবং ভক্তদিগের শুপ গান কর, ইহাই শ্রেষ্ঠ 

বিধি। পরে নবদ্বীপন্থ সেই ভাগবত পাঠক দেবাঁনন্দ জিজ্ঞসা করিলেন, 

কিরপে ভাগবত পাঠ করিতে হুয় তাহ) আমাকে বলিয়া দিউন। প্রভূ 

বলিলেন ভক্তি সর্বোপরি ইহাই কেবল ব্যাখ্যা করিও | তদনন্তর তিনে, 

শত্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে সচী্দেবীর সঙ্গে সাক্ষৎ করিয়। রামকেলী 

গ্রঃমে উপস্থিত হন । 

গী্গখর ছুই ধখরের লোক আোেতের ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে 

লশশ্বিল। কোন সময় যে তিনি নির্জনে বসিয়খ একাকী আপনার হৃদ- 

রস্থছ দেবতার সহবাঁসনখসস্তোগ করিবেন এমন ঘাবসর ছিল ন1! 

যেখানে যান সেই খানেই সহজতর সহআ লোক একত্রিত হয় । তাহা 

দর্শনে অবশ্য খেধরের মনে উল্লাস জন্মিত, কিন্ত সর্বদাই প্রস্বলিত উৎ- 
সাঁহবরন্সির মধ্যে বাস করিতে হইত, বিশ্রামের সময় পাঁইতেন ন।। এক 

প্রকাণ্ড ধর্মবিধানজআোতে সমন্ত বঙ্গদেশ যেন তত্কালে ভাঁমিতেছিল ; 

তাঁহুণর উপর নিতাই, অদ্বৈত হর্রিনীম প্রচার দ্বারা এ সকল স্থানকে 

উজ্জীবিত করিয়। রাখিক়্াছিলেন, ক্ুতরাঁৎ চৈশন্যের প্ুনরাঁণমনে 

লোকের আনন্দোৎসাহ আরও পরিবদ্দিত ইল । এই সময় পৃথিবীর 

অন্যান্য স্থণনেত্ত ধর্্মসংক্কটর আ'রস্ত হয়। ইয়োরোপে মাটিনি লুখার 

শ্রীষ্টধর্মসংক্কারে প্রবৃত্ত হইয়। প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধন্মসম্প্রণায় স্থাপন করেন, 

এবং পঞ্জাবে গুৰক নানক হরিভক্তির জৌত খুলিয়া দেন। স্কাহণর 

প্রবর্তিত ধর্ম চৈতন্যের ধর্মের অনুরূপ । বাবা নানকের ভক্তিপ্রভাব 
অদ্যণপি সমরকুশল পরাক্রমশালী শিখ জাতির মধ্যে দৃষিগোচর হয় | 
বৈষঃবধর্ষ্সের ন্যায় শিখধর্ষের ইতিহাস অতি বিস্তীর্ণঃ বিবিধ শাখা 
প্রশবখবয় বিভক্ত এবং অতিশয় মনোহর | নানক এই পবিত্র হরি- 
সঙ্বীর্ভনকেই সার বলিয়। প্রচার করিয়] যান। তথায় মেই মহাণীবলশালী 
বীরধর্শীক্রান্ত শিখদিখের মধ্যে এখনও বিনয় ভক্তি নততা এবং সাধু- 

ভক্তি দেখিয়। হৃদয় গলিয়1 যায়| *সাধুসন্গ নানক বুধ পাই, হরি কীর্তন 
জায়াধার“" শিখধন্মীরি1 অদ্যাবধি এই ভজন গান করে। 



ভক্তিইচতন্যচন্ড্রিকা | ৪৩ 

অতঃপর চৈতন্যদেব ভাগীরখীর জআ্োতের প্রতিকুলে তরণীযোঁগে 

বহুদূরব্যাপী জনজ্মোতকে পশ্চাতে এবহ পাশ্থেলইয়। রখমকেলী গ্রামে 

উপস্থিত হইলেন । এই স্থান পুরাতন রখজধানী .শেধড় নগরের নাম" 

স্তর মাত্র। এখানে অদ্যাঁপি বর্ষে বর্ষে বৈঞবদিখের একটি প্রকাণ্ড 
€মল বনিয়! থাকে | তৎকাঁলে রাঁমকেলী অতীব জমৃদ্ধিশীলী নগর 

ছিল। সৈয়দ্ হুসেন্ সহ ষীহার কথ? ইতঃপুর্ব্রবে কয়েক বার উল্লেখ 
কর) হইয়াছে তিনি এখানকার নিংহাসনে তখন রাজত্ব করেন | হুসেন্ 
সাঁহ এক জন উপযুক্ত কাধ্যদক্ষ এবং অপেক্ষারৃত ন্যায়বান্ রাঁজ। 

ছিলেন; প্রায় চব্বিশ ব্সর মহা গৌরবের সহিত স্বাধীনভাবে তিনি 
বঙ্গ বেছাঁর উড়িষ্য! অসাম দেশকে আপনার অধীনে রাঁখেন। মিশর 

দেশীয় ঘোর অত্যাচারী কাঁফিদিণকে তিনিই ডেকান্ অঞ্চলে বিদাঁয় 
করিয়! দেন, তথায় তাহার] সিদ্ধি নামে খ্যাত হয়। পুরাতন দুষ্ট 

পাইকদিশকেও কর্ম্মচ্যুত করিয়া তিনি রাঁজকার্যের উন্নতিবিধান 
করেন । শৌরাঙ্গের অমাগীমে নগরমধ্যে ভয়ানক অধন্দে/লন সমুপ স্থিত 

হুইল; এবং নগররক্ষক প্রমুখাঁৎ সন্গাঁসীর অলেখকিক মহিমাঁর কথা 

শুনিয়! ছুসেনের চিত্ত একবারে দ্রবীভূত হুইয়। গেল। তিনি শুনিলেন যে 

সন্্যাঁসী কাহারে নিকট কিছু গ্রাহণ করেন নী» হরিনাম ভিন্ন অর 
উহার মুখে অন্য কথন নাই; এবং তাহাকে দেখিবাঁর জন্য নগর মধ্যে বু 

লেকের সমাগম হুইয়াঁছে। ফলতঞ্গএ যাত্রা! গে$রচক্দ্র যে কয় দিন 
বন্গদেশে ছিলেন ধর্ম প্রচার ভিন্ন তাহণর অর অন্য কার্ষ্য কিছুই ছিল 

ন1। অবিশ্রান্ত লোকের জনত*এবহ তাহাদের আগ্রহ দেখিয়। কেমন 

করিয়াঁই বা নিশ্চিন্ত মনে তিনি বিশ্রাম করিবেন? দূত মুখে সমস্ত বিব- 

রণ আদ্যোপাভ্ত বণ করিয় রাজার হৃদয় গৌরপ্রেমে মজিয়! গেল! 
তিনি কেশব বল্ত নামক জটৈনক কর্মচারীকে এই বিষয় জিজ্ঞাস। করি 
লেন। সে ব্যক্তি ভয়ে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল “মহারাজ ! কে 
বলে এ ব্যক্তি বক্ষতলবাঁদী গরিব সন্যাসী£? চৈতন্ত ষে এক জন দেব- 

বলধারী মহাপুৰধ ছুসেনের তাহাতে দৃঢ় গতীতি জন্মিল | তিনি বলি- 

লেন, জন্যাঁসী আপনার রাজ্যে খাকিয়ীও আমার আজ্ঞ! পালন করেন, 

রি 



8৪ . ভক্তিচৈতন্যচক্রিক1। 

উহার আদেশ সকল রাজ্যের শিরোধার্ষয। দেখ, আঁমাঁর এই নিজ" 

রাজ্যের মধ্যেই কত লোক এমন আছে যাহার! আমার মন্দ কামনা 
করে ; বিনা! বেতনে আমি এত লেক এক জায়গায় কখনই.করিতে 

পারি না; আমি যদি বেতন দিতে বিলম্ব করি তৎক্ষণাৎ জমন্ত ভূত্যগণ 

আমার বিকদ্ধে যড়যন্ত্র করিবে । আর দেখ, ইহার কথ সর্বদেশের 
লোক কেমন কায়মনোবাক্যে গ্রতিপালন করে» আপনার ঘরের 

খবইয়! ইহার সেবায় নিযুক্ত খাঁকে, তাহাও ভালরূপে করিতে পায় না 
বলিয়। তাহঠদের কত আক্ষেপ! অতএব তাহাকে আর শীরিব বলিও 
ন1| এখানে তাহার যাঁহ। ইচ্ছ1 হয় ককন, তদ্বিষয়ে কেহ প্রতিরোধ 
করিলে আমি তাহার মন্তক লইব| এই হুলেন্ সাহা? ইহুশর কিছু দিল 

পুর্বে উড়িষা রাজার সঙ্গে সংগ্রাম করিয় সে দেশের অনেক হিন্দ্কীন্তি 
দেবমন্দির চুর্ণ করিয়। অনিয়াছেন, এখন দেখ কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন ! 

লেকের অত্যন্ত সমারোহ দর্শনে তত্রত্য গেধুরভক্তগণ যুক্তি করিয়' 
শ্থির করিলেন, রাজাঁরত মতিস্থিরত! নাই, কাহার কুমন্ত্রণঁর বশীভূত 

হুইয়! কোন্ সময় আবার বিপদ 'ঘটাইবেঃ অতএব ঠাঁকুরকে রাঁজপানী 
পরিত্যাগ করিতে বল! যাঁউক। এক ব্রাঁক্ষণ দ্বার] তীহাঁর1 এই বিষয় 
চৈতন্কে বলিয়। পাঁঠাইলেন | সে বিপ্র বলিবে কি, ভাবে মত্ত শেধুর- 

চজ্দ্রের নিকট অগ্রসর হইতেই পখরিল ন11 লেখকের ভয়ানক জনত' 
দর্শনে ব্রাহ্মণ নিকটে যাইতে অসমর্থ হইয়!? শেষে ভীহাঁর সঙ্গিণণকে 
সংবাদ দিয়া আমিল। তীহ্াঁরা ইছ! শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন । 

গৌোসাঁঞীজীও আঁভাঁসে বুঝিতে পারিলেন যে ইহাদের ভয় হুই- 
যাছে১ তিনি সে দিকে আর কর্ণপাত ন। করিয়4 প্রভূত উদ্যমের সহিত 
নির্ভয়ে নাচিভে গাইতে. লাগিলেন । গৌরাঙ্গ প্রেমরস পন করাঁইয়1 
সকলকে এমনি প্রমত্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনিত তিনি, অন্ত 
সাধারণ লোকের লঙ্জ ভয় চিন্ত! বিনষ্ট হইয়াছিল মহাপ্রভু বৈষ্ণব- 
দিগকে বছিলেন *কেন তোমর। ভয় পাও! রাজ যদি ডাঁকে আমি 
ভাগে যাইব। এমুখৌস্ত্রী শৃদ্র যবন চগ্ডাল রাখাল সকলেই হরি- 
তুক্তিতে কাদিবে, কেবল জাঁতি কুল বিদ্যা ধন. তপন্যাঁভিমাঁনী 
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ভক্তদ্বেষীরাঁই বঞ্চিত খাকিবে। রাজ! আমাকে ভাঁকিবে, অবমিগুত 

তাঁহাই চাই ৮! ভাহার জীবন্ত আঁশাবাক্য শ্রবণে সকলে নির্ভয়চিত্ 

হুইলেন*। " 

রূপ সনাতনের সঙ্গে এই স্থানে প্রথম গেধরখঙ্গের মিলন হয়। এই 
বিখ্যাত প্রেমিক বৈরাগী ভ্রাতৃত্বয়কে তৎকালে চৈতন্ত এই বলিয়া আঁশী- 
ব্বধদ করেন যে, তোমরণ যেমন উত্তম হুইয়। অপনাঁদিগকে হীন করিয়া 

মানিতেছ্, তেমনি অচিরে হরি তভোমখণদিগকে উদ্ধার করিবেনঃ বিষয় 

ত্যজিয়া নিশ্চিন্তমাঁনস হও, পশ্চাতে আমি সমুদাঁয় বিশেষ করিয়ণ বলি- 

ব| ভ্রাতৃদ্বধয় গেধরকে নাঁনামভে স্তব স্তি করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 
তোঁমর) পরম বৈষণৰ ছুই ভাই পন্য, কিন্ত আমাকে এরূপে সব করিও না, 

আশ জীব, তোমরণ আমাকে আশীন্বাদ কর ঘেন আদার বন্দাঁবন- 
দর্শন হয়, যেন আমার অন্তরে ক্লষ্ণভক্তি স্ফত্তি পায়। তদনন্তর বু- 

লোঁকসমধরোণহ দেখিয়া সনাতন বলিলেন, এভ লোক ধাহাঁর সঙ্গে 
তাঁহার কি কখন র্বন্দবনযাত্র1 সম্ভব? তথাপি চৈতন্ত কাঁনাইয়ের নাট্য" 

শাল) পধ্যন্ত গমন করিলেন, কিন্তু লোক আর কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে ন1। 

শেষ সনাতনের কথান্ুসাঁরে তাহাকে পুনরায় শান্তিপুর হুইয়। নীলাচলে 
প্রত্যাগরমন করিতে হইল। | | 

শান্তিপুর নগরে প্রভুর প্ুঁনরশগীমন হইলে তৎক্ষণাৎ সচীদেবীকে 
অখনিবাঁর জন্য অদ্বৈত গোস্বামী লোঁক পাঠাইলেন। কতিপয় ভক্তসঙ্গে 
সচীমাঁত1 যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলে চৈতন্য তীহাঁর চরণে প্রণি- 

পাতপুর্বক প্রদক্ষিণ বরিলেন | সন্গাঁনী হইয়। তীহাঁর মাতৃভক্তি 
বিন্দুমীত্রও হ্রাস হয় নাঁই। বহু দিনাত্তে আবার সচীদেবী স্বহুস্তে রন্ধন 

করিয়। বিবিধ ব্যঞ্রনের সহিত পুত্রকে ভোজন করাইলেন। জননীর 

পবিত্র হন্ডের অন্ন ব্যন্ীন দর্শনে গেঁরের ভাবসিন্ধু উলিয়! উঠিল । 
অন্ন গ্রদক্ষিণপুর্র্বক আহারে বনিয়! শাকের হণ ও মহিম1 বর্ণন করি- 

লেন। বেতৌর শাক ভীহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাহার মুখে জ্রীশীকের 

মহিম। শুনিলে কঠোর চিত্তও ভাবুকতায় পুর্ণ হয় | সামান্য উদ্ভিদ 

ভোজ্নে ভীহার এত অনুরাগী হইত। গুকদেবের প্রসাঁদ পাইবাঁর জন্য 
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ব্রাহ্মণ শুদ্র সকলে মহাগণুখোল আমোদ পরিহাস করিতেন । পাত্রধব- 
শিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন লইয়] প্রেমের বিবাদ উপস্থিত হইত । 

ভক্তদলের মধ্যে মে সময় প্রাচীন মহাপুকষদিখৌের পুজ। মহোৎ- 

সবের জন্য এক একটি দিন নির্ঘারিত ছিল । * আবির্ভযস মনোরত্ে 
ব্রজস্তি তৎ্ম্বরূপতাঁং* ইত্াদি শ্লোক হরিভক্তিরসশম্ৃতসিন্ধু শ্রস্থে 
উত্ত হুইয়াছে। মহা পুক্তষদিথীকে ভক্তির সহিত ভাবন1 ও অর্চনা 
করিলে মনুষ্য তৎস্বরূপ লাভ করে। নব্দ্ীপে ীবাসগ্ুছে ব্যানপুজার 

কখা আমি পুর্কোই উল্লেখ করিয়াছি । চৈতন্য শান্তিপুরে থাকিতে 

থাকিতে প্রাচীন ভক্ত মাঁধবেক্দ্রপুরীর উৎসবতিথি উপস্থিত হয় । মাধ- 

বেক্দ্র অটদ্বতের গুক ছিলেন। অট্দ্ধতেরও পুর্ব বন শ্রীহট্রের নিকট 
নবগ্রামে ছিল। ইহার পিতার নাম কুবের, তিনি শান্তিপুরে বান 

করেন। যখন এ দেশে ভক্তির কিছুণাত্র লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইত না 
তখন মাধবপুবী একা ভক্তিরপে মাতিয় বেড়াইতেন। তিনি আদ্বতকে 

দীক্ষিত করেন | এই মহোৎসব উপলক্ষে মহ ধুম ধামের সহিত আহ 

রাঁদি ও হ্ত্য সঙ্কীর্তন হয়। এইরূপ এক একটি ক্রিয়! কর্খে মছে1ৎসবে 
যথেষ্ট আমোদ হইত । এক জন অপরকে সেব করিবার জন্য ক 
আগ্রহ প্রকীশ করিতেন 1কেছ বাঁ সমাগত বৈষ্ুবশীণের চরণধৌত কর্মমেই 

নিবুক্ত থাঁকিতেন | দ্রব্যাদি আহরণ রন্ধন, পরিবেশন ইত্যাদি গুকতর 

পরিশ্রমের কার্ষ্যে সকলেরই নিশেষ অনুরাগ ছিল। চাঁপাঁল গোপাল 

নামক নবদ্বীপের সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ কিছু দিন পরে কুষ্ঠ ব্যাধিতে 
অশক্রাস্ত হয়। সে এইস্থানে আসিয়া অনেক আর্তনাদ করায় চৈতন্য 

ভাহাকে ঞ্ীবাসের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলেন | 
এই শান্তিপ্ুর নশীরে রঘুনাথ দাসের সঙ্গে চৈতন্যের পুর্বে একবার 

পরিচয় হইয়াছিল | রঘ্ঘুনাথ সপ্তগ্রামবাঁসী প্রসিদ্ধ ধনী ও বদান্য 

খৌবর্ধন দাসের পুত্র | গোবর্ধন বার লক্ষ মুদ্রার অধিষ্বমী ছিলেন। 

ভার প্রদত্ত ভূমি এবং অর্থ দ্বার নবদ্বীপস্থ অনেক ব্রাক্ষণের জীবিক1 
নির্বাহ হুইত। চৈতন্যের মীতীমহু এবং পিতাঁকে তিনি যথেষ্ট সম্মান 
করিতেন, সেই কারণে প্রভু ইইাদিখীকে ভাঁলরূপে জানিতেন । রঘুনণথ 
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বালককাল হইতেই ধর্শীলুরাণী ছিলেন । গৌর যখন সন্ণসী হুইয়। 
শাভ্তিপুরে আমেন তখন অদ্বৈ 5হভবনে বনু লোক মণাগীত হয়, রখ্ুনাথও 

তন্মপ্যে ,ছিলেন, সেই সময় বৃদ্ধ আচাঁধ্যের সহায়তায় তিনি চৈতন্যের 

প্রসাদ লাভ করেন! তাহার পর রঘ্বুনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়। 

প্রেমে উন্মাদপ্রায় হইয়। অবন্ফথিতি করিতেন । বার বার নীলাচলে যাই- 

বার জন্য পলায়ন করিতেন এবং বার বার তাহার পিত? তাহাকে 

ধরিয়া রাখিতেন । দশ বার জন লোক নিয়ত ভাঙার নিকট এ্রহরী 
নিযুক্ত থাকিত । কত ধন রত্ব ভোগ বিলাসের সামগ্রী দেখাইয়। 
গোবদ্ধন তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত কিছুতেই 
সন্তানের মন ফিরাইতে পারেন নাই । পরে এই যাত্রায় গৌরচক্তর 
শাস্তিপুরে আদিলে রঘুনাথ তাহার পিতাকে বলিলেন, আমি গৌরচরণ 

দর্শনে যাইব বিদায় দ্যও, অন্যথখ! আমি প্রাণত্যাগ করিব | গোবর্ধন 

স্মেহছপরবশ হুইয়! বনু লোক জন সামগ্রী পত্র সঙ্গে দিয়! সন্তানকে 
পাঠাইয়া দেন| রখ্ুনথ কিরূপে বন্ধনমুক্ত হছইয়। উদাসীন বেশে 

গৌরাঙ্গের সঙ্গে নীলচলে চির দিন বাস করিবেন এই কেবল সর্বদণ 
ভাবিতেন | প্রভু তাহার আন্তরিক ভাব অবগত হুইক্স1 বলিলেন, তুমি 

শ্ির হুইয়! ঘৃহে অবস্ফিতি কর, বাঁতুল হইও না» ক্রমে ক্রমে লেকে 
ভবসিন্ধু পার হয়| লোঁক দেখাইখাঁর জন্য মর্কট বৈরগেযর কিছু মাত্র 
প্রয়োজন নাই, অনাসক্ত হইয়। ষথাযোগ্য বিষয়ভোগী কর, বাহিরে 

লেধরিিক ব্যবহার রক্ষা! করিয় অন্তরে নিষ্ঠা যুক্ত হও» অচিরে সেই ভঞ্গ- 
বান্ হরি তোমাকে উদ্ধার করিবেন। আমি ব্ন্দাঁবন হইতে গ্ুনরশয় 
নীলণচলে প্রত্যাগত হইলে তুমি তথায় যাইবে । কোন্ সময় কি ভাঁবে 

যাইবে, হরি, ভাঁহ1 তোমাকে বলিয়। দিবেন। তাহার ক্প1 যাহার উপর 
হইয়াছে তাহাকে কে ধরিয়! রাখিতে পারে £ তখন রদ্মুনাথ এই উপ-. 

দেশানুসাঁরে কার্য্য করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়? তাহার পিতা 

মাতার মন সন্তষ্ট হইল । 
শণন্তিপুর হইতে চৈতন্য গোঁসাঞ্ী কুমারহট্ে অখসেন, তথায় শিবানন্দ 

বান্ছদেব দত্তঃ ভরীনিবালাদি ভীহাীর লঙ্গে মিলিত হন । ভ্ীনিব!স নাশক 



৪৮ .. ভক্তিচৈতন্যচক্দ্িকা । 

এক জন ভক্ত ভাতৃগণ সহ তখন এই স্থানে থাকিতেন। ঠ:কুর এক দিন 

তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়। জিত্ভ্রাসা করিলেন উনিবাঁস ! ভূমি কোথাও 

যাও নখ, ভিক্ষা কর নী, এত পরিবার তোমার, কিরূপে দিন্ম চলে? 

তিনি বলিলেন কোথাও যাইতে আমার ইচ্ছ! হয় না। অদৃষ্টে যাহা। 
আছে তাহাই হইবে, কোন রূপে -দিন চলিয়ণ যাইবে! তবে তুম 

সন্যান কর না! কেন ? না, তাহা আমি পারিব ন)। সন্যাসীও হইবে ন। 

ভিক্ষা করিবে না, তবে কিরূপে পরিবার পালন করিবে ? তোমার 

কথার ভাবত আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একাঁলে কোথাও না! 

গেলে এক কপর্দক পাওয়। যায় না। যদ্দি আপন] হইতে দ্বারে কিছু 

উপস্থিত ন। হয়, তবে সে দিন তুমি কি করিবে ? শ্রীনিবাস এক, দুই, 
ভিন বাঁর হাততালি দিয়! বলিলেন এই আমার প্রতিজ্ঞ তিন উপ- 

বাসের পর যদি আহার না মিলে তবে গলায় কললী বাঁধির। গ্রঙ্গ'জলে 

ঝাপ দিব। তখন খগেটরচন্দ্র যাঁর পর নাই আহ্লাদিত.হইয়। ভশব্দমী- 
তাঁর এই শ্লোকাটি পাঠ করিলেন_-“অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তে মাং যে জনাঃ পর্য,য- 

গাসতে | তেষাং নিত্যাভিখুক্তাঁনাং যোশীক্ষেমহ বহাম্যহং |” ঘেসকল 

নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি অনন্য ভাবে চিন্তা করত আমর উপাঁননা করে, 
তাহাদিশের অভাবের বস্ত্র আমি বহুন করিয়! আনি এবং তাহ নিজেই 
রক্ষণাবেক্ষণ করি | 

অনন্তর গ্ৌরচন্দ্র কুমারহট্ট হইতে পাণীহালি শ্র!মে রাঘব পণ্ডিতের 
গুছে উপস্থিত ছইলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থিতির পর এক দিন রাঘ- 

বকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন, এই যে নিত্যানন্দকে দেখিতেছ ইহার 

দ্বার! সমভ্ত কার্য হইবে, ইহাকে আম হইতে অভেদ জ্ঞান করিও । 

পরে নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচীরের প্রধান স্থান এইটিকে নির্দিষ্ট করিয়া 
দিয়! তিনি বরাছনণরে উপস্থিত হন। এখানে এক ব্রাক্ষণ অতি মিষ 

স্বরে ভাগবত পড়িতেন? তীহার পাঠে সন্ভষ্ট হইয়! চৈতন্য প্রভু ভাগবত 
আচার্য্য এই নাম ভীহাণকে প্রদান করেন | এইরপে গঙ্গার উভয়কুল- 
বস্ত্র গ্রাম সমস্ত প্রেম ভক্তিতে প্লাবিত করিয়া তিনি প্লুনর্র্বার নীলাক্তরি 
চলিলেন | শান্তিথুর পরিত্যাণী কালে মাতাকে এণাম করিয়। আর 



ভক্তিচৈতন্যচন্দিক! ৪৯ 

সকলকে বলিয়। আসেন যে এ বৎসর ভোমরণ কেহ ক্ষেত্রে যাইবে না, 

আমি ব্বন্দাৰন গমন করিব, ,তভাঁমর1 অনুমতি দাও যেন তথা হইতে 

নীলাচলে পুনরায় নির্িিশ্বে আমি- ফিরিয়া আসিতে পাঁরি। বল? বাহুল্য 

যে এত্যেক স্থানে ভক্তনশ্মিলন ও বিচ্ছেদের সময় হর্ষ বিষাদ প্রীতি 
অনুরাগ ইত্যাদি ভাবের ভীষণ তরঙ্গ উদ্থিত হইত । পুনকক্তির ভয়ে 
তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ আমি লিখিলাম না | অবমার লেখ! কেবল 

ঘটন লিপিবদ্ধ করণ মখত্র, কিন্ত কেখন ঘটনায় ভাহাদের ভাবের বিরাম 

ছিল নী, ভরখদ্রমাসের শীঙ্গানদীর ন্যায় ভক্তব্বন্দের প্রেমের প্রবাহ 

অবিশ্রীন্ত প্রধাবিত হইত । ভাঁবময় জীবন, নিরন্তর সেই আ্োতেই সকলে 

ভাসিতেন | হ্রাস না হইয়া বর উত্তোরেভর আরও ঘনীভূত এবং 

প্রব্রদ্ধ হইয়শছিল | এক বিষয় বাঁরগরার শুনিতে শুনিতে হয়ত অনেকের 

নিকট ইহ! পুরাতন হইয়! অনিল, কিন্ত ভাছাঁদের ভাঁবভক্তি প্রেম স্থাঁন 

কাল অবস্থ! বিশেষে বিচিত্র এবং নবীনরূপে একাশিত হইত | সকল 
রদেরই জোয়ার ভাট হওয়া স্বাভাবিক, কিন্ত গৌরভক্তরন্দের 

প্রোমোনম্মস্তত। এক মাত্র জীিক1 ছিল, শুফতণ নিজ্জীবত1 রসহীনত।. 

তাহাদের পক্ষে মৃতুয বলিয়া বোধ হইত । গৌরের আবার ষোল আনার 
উপর আঠার আঁন1 .ন1 হইলে কুলশইত ন11 প্রবল বন্যাহুত পদ্মাঁনদশর 
ন্যায় ভরাহাঁর জীবনপ্রবাঁছ ভাবভরে সব্র্বদণই টল্মল্ করিত। হার 

জীবন আর ভক্তি প্রমত্তভা এক অখণ্ড জিনিষ, একটি হইতে অপরটিকে 

নিমেষের জন্যও পৃথক্ কর যায় না | হয় ভাবের বিষম উত্তেজন?, 
আনন্দোল্লাসের প্রবল উচ্ছাস, ন] হয় পাঁষাঁণভেদী ক্রন্দন ব্যাকুলতাঁ, 

বিরহ যন্ত্রণা, হুঃসহ ক্লেশণনুভূতি, পর্যায় ক্রমে প্রধানতঃ এই দুইটি ভাঁব 
হ্বাভাঁয়াত করিত । আমাদের মত লোকের এক দিন একটু উৎসাহ 

 অমত্ততা হইলে, দশ দিন উপবাস শুদ্কত! নিজ্জর্খবতাঁয় গত হয়। প্রেম 

সাগর গৌরচক্্র যে পর্য্স্ত পৃথিবীতে ছিলেন এক দিনের জন্য, এক 
ঘণ্টার জন্যও ভীহার মত্তরতার বিরাঁম দেখণ যায় নাই 1 'র়াহার.চক্ষের 
সম্যুখে উহার ভাঁবমত্ী স্ত্ীমূত্তি একবার আবিভূতি হয়ছে, যে দেশ যে 

গ্রাম দিয়? ভিনি একবার চলিয়া শিয়াছেনঃ মে সকল স্থান এবৎ মনু 

গ. 



রত তক্তিচৈতন্যচক্দিকা। 

য্যের অন্তন্ত্ পর্ধযন্ত একেবারে বিপর্যাস্ত হ্ইয়! শিয়াছে ৷ জীবস্ত মনু 

য্যের কোন ক্রিয়া উদ্যমশ্খুন্য নীল হুয় না| 



চি 4... নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার । 

চৈতন্য কর্তৃক আদিষ্ট হুইয়! নিতাই পাঁশিহা টা গ্রামে প্রথমে প্রচর- 
ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠ করিলেন | শেধরের ভক্তিভাব তাহাতে বিশেষরূণে 

সংক্রমিত হুইয়শছিল। ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্বদিগ্ীকে লয়! মহা উৎসাছের 

সহিত প্রচারকার্ষ্য ব্রতী হওত তিনি নান। জাতীয় লৌকদিশীকে ভক্তি- 

পথে অশনিয়! ফেলিলেন। তাহার সঙ্গিশীণও এক এক জন গুৰকতুল্য 

উন্নত চরিত্রের লোক, অনেক বিষয়ে ভীহার সমকক্ষ ছিলেন । তিন মাস 

কাল প্রভূত উত্সাহ সহকারে হরিনাম গ্রচার করিয়। গঙ্গবর উভয় 

পার্খের গ্রামসকলকে ইহারা প্রমত্ত করিয়া তুলিলেন। অবধূভ এ সময় 
প্রেমাবিষট হুইয়া আর এক অভিনব মুক্তি পরিগ্রহু করেন। পুর্বের 

 যোশিবেশ পরিত্যাগ করিয়া পষ্টবজ্্র এবং জ্বর্ণ রেখপ্য হরক।দি খচিষ্ত 

"নান! অলঙ্কাঁরে ভূষিত হন ॥ অস্পকালমধ্যে বঙ্গদেশে তাহার এক 

প্রকাণ্ড ভক্ত এবং প্রচারক দল প্রস্তত হুইল । গঙ্গার উভয় কুলে যত যত 

গ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রামে ভীহ'র৭ সক্কীর্তন করিয়। ০ড়াইতে লাগিলেন । 

পাণিহাটিতে ক্রমাগত কিছু দিন ধরিয়। নৃত্য সন্কীর্তন মহোৎসব ছইয়।- 
দিল এবং বহু শত লোক বৈষবপথ আশ্রয় করিয়াছিল 1 কয়েক মাস 

পরে শচীমাতাকে দেখিবার জন্য নিতাই ক্রমে উত্তরাঁভিমুখে চলিলেম। 

কয়েক দিন খড়দহে থাকিয়। অপ্তগ্রামে উপনীত হইলেন । সপ্ুগ্রাম 

তৎকালে এ দেশের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান এব অতিশয় বিখ্যাত 
নগর হিল |-ব্রিবেণীর শ্বাটে গজান্নান করিয়া! এ্র'লশারে উদ্ধরণ দত্ত 

নামক এক জন সক্ত্রান্ত আবান্ সুবর্ণ বণিগ্থছে ভিন উপস্থিত হুন। 
এই উদ্ধারণ দত্ত হইতে স্বের্থবণিকৃসমাঞ্জে বৈষ্তবধর্ম বিশেষরূপে বিস্ত- 
রিত হইয়াছে । এ স্থানে এখনও উদ্ধরণ দত্তের স্থাপিত এক আখড় 

আছে। ত্রিষবিখা নামক ফ্টেলনের- [কট এই সপ্ডগ্রাম | এখানে 



৫২ ভন্ভিচৈতন্যচক্ত্রিকা। 

প্রাচীন কাঁলের থৃহাঁদির ভগ্নাবশিষ্ট চিন অদ্যাপি কিছু কিছু নয়ন- 

গোচর হয়| চৈতন্যের 'অবস্থাঁন কালে নবদ্বীপের মধ্যে যেমন হরে নাম 

পরিখধোোবিত হয়, তেমনি অগ্তশ্রামের এত্যেক বণিকের ঘরে নিতাই 

সঙ্ধীর্তন প্রচার করেন। সে সময় ন্বর্ণবণিগ্গণ ব্রাক্মণদিণের নিকট 
অত্যন্ত ঘ্ণিত জাতি বলিয়! পরিগণিত ছিলেন, এই জন্য তাহাদের 

উন্নতিসম্বন্ধে লোকে বিস্ময় প্রকীশ করিয়া বলিত যে, নিত্যণনন্দের 

কুপায় ইহার তরিয়া শেল । ফলে নিতাই সপ্তগ্রামে হরিনাম গ্রচার 

করিয়! বু লোককে স্বদলতুক্ত করেন । তদনন্তর তিনি শান্তিপুরে 

অটদ্ধতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মনদ্বীপধখমে চলিয়? যাঁন। শচীদেবী 

ইইাকে পাঁইয়! অতল আনন্দ লাভ করিয়খছিলেন। তিনি ইদানীন্তন 

কেবল ধর্ম্মকর্ম্মেতে নিযুক্ত থাকিতেন। নিত্াানন্দের সঙ্গে অপরণপর | 

ভক্তগণ মিলিত হইয়! নবদ্বীপক পুনরায় হরিনামরসে সঞ্জীবিত করিয়। 

তুলেন । ইহার নিকটবত্ত্থ বড়গাছি, দোগীছিয়? প্রভৃতি গগ্ুগ্রাঁম সক- 
লেও সে সময় হরিভক্তি প্রচারিত হয়| নিতাইয়ের হৃতনবিধ বেশ ভূষ! 

আচার ব্যবহার দর্শনে সন্দিহান হুইয়। এক ব্রাক্ষণ প্রীক্ষেত্রে গিয়। চৈত- 
ন্যকে ইহুাণর কারণ জিজ্ঞাসা করে, তিনি তাহাতে এই রূপ উত্তর দেন 

ষে, পদ্মপত্রের জলের ন্যাঁয় ভীহার চরিত্র নির্লিগু, তীহাঁতে হরি সব্বদা 

বিরাজ করেন, নিকুষ্ট অধিকাঁরীর পক্ষে যাছণ পাপ তাহা নিত্যানন্দে 
অম্ভরবে না। কদর হলাহল পান করিতে পারেন, অন্য করিতে গেলে 

প্রাণে বিনফ হয়। তভীহাার জীবন বিধিনিষেধের অভীত জানিবে। 

তাহাকে. আদর করিলে পরিত্রাণ হয়। 

নিতাশনন্দ প্রথম বয়সে সন্নাসীর বেশে ভীর্থ পর্য্যটন করেন এবং 

তদবস্থীয় বোৌশাই গরদেশের অন্তর্গত পাগুারপুর নামক তীর্থ স্থানে 
মধাচার্যা সম্প্রদাক্সাশ্রিত লক্ষমীপতির নিকট মন্ত্র শ্রুহণ করেন । এই 

লক্ষমীপতি মাপবেক্দ্র পুরীরও মন্ত্রদাত। গুক। অবধুত নিভীই বহু ভীর্ঘ 
ভ্রমণ করিয়। কিছু কাঁল ব্বন্দাঁননে থাকিয়। পরে ন্বদ্বীপে চৈতন্যের সঙ্গে 
মিলিত হন । গৌর সন্ানী হইলে ইনি পুর্ব আচার ব্যবহার পরিত্যাগ 
করত নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান করিতেন। জ্ুবর্ণবণিকৃসমাজ ইনার 
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শিষ্য | গোবর্দন নামক এক ব্ক্তির ইচ্ছায় নিতানন্দ গোঁসাঁঞীী নব- 
বিধ বেশ ভূবা ধারণ করিয়াছিলেন এইরূপ শুন যাঁয়। এই অবস্থায় 

তিনি বঙ্গদেশের শ্রামে শ্রামে বৈষ্বধর্শ প্রচার করিয়া শত শত নর 

নারীকে দলভুক্ত করিলেন | নবদ্বীপে তখন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ অনেকে 

ছিলেন, অদ্বৈত গোসাঞ্ী আপিয়। তথায় মিলিলেন, সকলের সহিত 

একত্রিত হুইয়ণ নিতাযানন্দ নবদ্বীপ এবং তৎপাশর্বততর্শ গ্রাম সমূছের 
মধ্যে প্রচার করিতে লাণিলেন। এই উপলক্ষে অবধূত নবদ্বীপ পাঁমে 

কিছু দিন অবস্থিতি করেন, এনং এই নমর ভীঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছ 

হয় | বিবাহের ইচ্ছ। শুনিয়।, অদ্বৈত ভ্রীবাদ সকলেই মহণ আহ্লাদিত 

হইলেন এবং তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন | বিবাহের কথ উদ্বণ- 

পিত হইলে নিতাই মৃদু মৃছু হাস্য করিতেন |-তাহার অটিন্তা প্রভাব 

দর্শনে ভক্তগৌষ্ঠী সকলে মুগ্ধ হইলেন। একে তিনি চৈতনোর বিশেষ 
অখদরের পাত্র তাহাতে প্রধান ধন্ম প্রচারক, যাহ করেন তাহাতেই 

লোঁকের উল্লাস হয়। এক দিন সকলে বাসের ভবনে সভা করিয়? 

বসিয়া! আছেন এমন সময় এক বদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপশ্থিত হুইয়1 পর্ডি- 

তকে ইঙ্গিতে জখনীইল বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পরে উভয়ে 
নিভৃতে কথা বারী কহিয়। দিন স্থির করিলেন | নবদ্বীপের উত্তর বড়- 
গীছি গ্রামঃ তাছার নিকট সাঁলিগ্রাঁমে পণ্ডিত স্র্ধযদাস সরখেল নামে 

এক জন প্রমিদ্ধ ব্যক্তি আছেন তাহার বস্ ও জান্ুব। নামী দুই পরম। 

সুন্দরী কন্যা আছে, স্র্য্যদাঁস উক্ত কন্যাদ্বয় নিতাইকে অর্পণ করিতে 
চাহে । শ্রীবান এই প্রস্তাব শুনিয়। মহ)? আহ্লাদ প্রকাশ করত মভা- 

মধ্যে তাহ ব্যক্ত করিলেন, তাহা শ্রবণে মকলেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইল, 
নিভাইও হাস্য করিলেন | পর দিন প্রাতে সকলে দলবদ্ধ হইয়। সালি” 

গ্রামে যাত্রা করেন এবং যথাসময়ে উক্ত কন্যাদ্বয়ের সহিত নিত্যানন্দের 

বিবাছ প্রদান করিয়া! পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়। আসেন । শচীদেৰী 

নব বধুদ্ধয়কে পাইয়া যথোঁচিত সমাদর করিয়াছিলেন | নিত্যামন্দ 
ঠাকুরের বীরভদ্্র নামে এক পুত্র এবং গজ] নামে এক কনা জন্মে । 



নীলাদ্রি হইয়! চৈতন্যের বুন্দাবনগমন । 
চিপ পি 

কতিপয় দিবসণস্তে পুনরায় গেধরচজ্দ্র নীলচলে উপস্থিত হইলে নঃ 
উহার সমাগীমে উত্কলবাসিগণের মধ্যে মহোৎসব আরম্ভ হুইল, রাজ? 

গবীজপতি আহ্লাদে পুলকিত হুইলেন। এবাত্রায় চশরি মান কালমাত্র 

তাহার এখানে অবস্থ্িতি হুয়। তত্রত্য. ভক্তদলে প্রবেশ করিয়। গেখড়- 

দেশের অদ্ডুত ব্যাপার সমস্ত তিনি বলিলেন । রূপ সনাঁতনের পরিচয় 

দিলেন, তাঁহারা এত লোক জন সঙ্গে লইয়1 ঘ্বন্দাঁবন যাইতে নিষেধ 

করেন তাহ? উল্লেখ করিয়। বলিতে লাগিলেন, কোখায় আমি ভবিলাম 

মাঁতীর সঙ্গে দেখ। করিয় গেধরভক্তগণসঙ্গে বন্দাঁবনে যাইব, দেখি যে 

লেখকের জনতাঁয় পখে চলিতে পারি না। নির্জনে বন্দাবন সম্ভোগ 

করিব, তাঁহ। ন1 হইয়! বহু সহত্্ সৈন্যসঙ্গে যেন -ঢাক বাঁজাইয়1 চলি- 
লাম। ইহুখতে মনে ধিক্কার উপশ্ছিত হইল, তাই আবার এখানে অ।- 

দিতে বাধ্য হইয়ণছি । মাধবপুত্রী যেমন একাকী বন্দাবন খিয়াছিলেন, 

অমি তেমনি করিয়1 যাইব, নিতী ত্ত পক্ষে এক জনমাত্র লোক না হয় 

সঙ্গে যাইবে | দামোদর এবং রামানন্দ রারেয় সমীপে এই কথা বলিয়া? 

প্রভু বিদায় চাঁছিলেন এব তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, কেহ যদি 

আমার সঙ্ষ্বে যায় তাহাকে তোমর! নিষেধ করিও । তোনর। প্রসন্ন 

হইয়। বিদায় দাও, তোমাদের সুখেই আমধর স্থখ | বলভদ্রে ভট্টীচার্যঃ 

নমক এক নাধুচরিত্র ব্র।ক্ষণকে সঙ্গে লইয়! চৈতন্য গোঁসাঞ্ী বনপথে 
গোপনভাঁবে বন্দাবনযাত্র! কর্সিলেন। বিহঙ্গকুজিত, শ্বীপদবন্য-জন্ত- 

সঙ্কুল বিস্তীর্ণ অরণ্যণনী নদী নিবরি পর্ধবতরাঁজি অতিক্রম করিয়। হরিগুণ 

গাইতে গাইতে তিনি চলিতে লাগিলেন । প্রেমের আবেশে কত পথই 

পরিভ্রমণ করিতেন । ভয়ও নাই, শ্রাস্তিও নাই, মধুর জ্বরে ছরিনণম 
কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন | যেখানে নির্মল জলপ্রবাহু, শিরি- 
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ডা, এবহ শ্ুরম্য কাঁননকুঞ্ অবলোকন করেন সেই স্থানকেই রন্দাবন 
বলিয়া! মনে হয় । এমনি তাহার গাঁড় প্রেমাুরশ, বোধ হইতেছিল 
যেন মৃগ' পক্ষী বৃক্ষলত শৈলকন্দর তর্টিনী নির্ঝর, হিংশআ্ব জন্তনিচয় সক- 

লেই তদীয় মুখারবিন্দস্বিশীলিত হরিনামামৃত পাঁনে প্রমত্ত হইয়া! সেই 
নাম প্রতিধনিত করিতেছে । বৃক্ষশাখায় বিচিত্রদৃশ্য মফুরগীণ বসিয়। 

কেকাঁরব করিতেছে, মৃশকুল ইতস্ততঃ দেখড়িতেছে, জলঝ্বোভঃ বছি- 
তেছে; এই সমস্ত দেখিয়। ভীহার মন নিরতিশয় স্ুখানুভব করিল | এক 

দিন আহ্ল।দিত হুইয় সঙ্গী ব্রাক্ষণকে বলিলেন, অমি অনেক তেশ 
ত্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন আনন্দ কোথাও পাই নাই । দয়াময় কষঃ 

আমাকে বনপথে আনিয়! বড় ল্খ দিলেন । সনাতন দ্বার। তিনি আমাকে 

শিক্ষ/ দিয় গৌড়ের পথ হইতে ফিরাঁইয়। এই পথে আঁমিলেন, 
তিনি কপাসাণর দীনবন্ধু, তাহার দয়। বাতীত কৌন স্থখ হয় না) এই 

বলিয়। কুতজ্ঞতভরে ব্রাক্ষণকে আলিঙ্গন করিলেন । যদিও শের 

এক্ষণে নির্জনবাসী সন্যালী, কিন্ত তাহার ভ্রমণ দ্বার) আপনাপনি ধর্শ্- 

প্রচার হইতে লাখিল। মহাপুকষদিগের অস্তিত্বই প্রচারের কার্য করিয়? 

থাকে। তিনি যেভীবে যেদেশ দিয়! চলিয়। শিয়খছেন+ ০নই ভাৰ 

দেখিয়! সে দেশের লোক ভক্তি শিক্ষা করিয়'ছে | বিজ্ঞাপনঘোষণণও 

নাই, বক্ত. তা করাও নাই, সহজে বিচার তর্ক করাও নাই, তথাপি তাহ।র 

দর্শনিমাত্র লোকের চিত্ত পরিবর্তিত হইত | পথে ঝারিখণ্ড নামক স্থানে 
ভসভ্য ভিলদিগের উপরেও তাঁহার কপাবারি বর্ষিত হইয়াছিল | এই 

রূপে নান দেশ ভ্রমণ করিয়1! তিনি কাশীধাঁমে আসিয়! উপনীত হন । 

কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাঁটে স্নান করিয়! প্রভু বসিয়া আছেন এমন 
সময় সেই পূর্ববপরিচ্চিত তপন মিশ্র আসিক1 তীহাঁকে নিমন্ত্রণ করি 

ঘুছে লইয়? গেল । চক্্রশেখর আচার্য্য তখন এখাঁনে পুরখিলেখার কাজ 
করিয়! দিন নির্বাহ করিতেন | সহসা ইইর4 প্রভুর দর্শন পাইয়া অতি- 
শক আহ্লাদিত ছইলেন | কাশীধামে মাঁয়াবাদী সন্্যাসী পঞ্চিতদিখের 
বিষম প্রাছূর্ভাব, নিগুণপ ব্রক্ষ, মায়া, অবিদ্য! ভিন্ন আর অন্য কথ 

নাই! পুরাতন ধর্্বন্কুত্বয়ের আগ্রহে, ভাহাকে দিন দশেক কাল 



৫৬ ভক্তিচৈতনাচক্দরি কা । 

তথায় থাকিতে হইয়াছিল । এক দিন মহারশস্ত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ ইইণর 

তেজোময় দিন রূপলাবণা ও ভক্তির অলৌকিক ভাঁব সন্দর্শনে বিমুগ্ধ 

হুইয়! তত্রতা গনিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাঁশানন্দকে এই সংবাদ 

জানাইলেন। পণ্ডিত ইহা শুনিয়1 শীর্র্বিতভাঁবে হণস্য করিলেন এবহ 

উপহখসপ্পবর্বক বলিতে লাঁশিলেন, ই শুনিয়াছি, কেশব ভারতীর শিষ্য 

গৌড়দেশীয় চৈতন্য নামক এক ভাবুক সন্স্যাসী দেশে দেশে লোক 

নাচাইয়। বেড়ায়, তাহার এজ্দ্রজালিক মেখছে পতিত হইয়। তাহাকে 

সকলে ঈশ্বর বলে, সার্বভৌম ভট্রীচবর্খ্য ভখহার সঙ্গে পাগল হইয়াছে, 
সে সন্নাসী কেবল নামমাঁত্রঃ এখানে তখহখর ভাবুকীলী বিরব্রুয় হইবে 

না, তুমি বেদীন্ত শ্রবণ কর, এরূপ উচ্ছ.জ্খলচরিত্র লোকের সঙ্গে মিশিলে 

ইহ পরকাল বিনষ্ট হয়| পণ্ডিতের কঠোর শ্লেষ বচনে সেত্রাক্গণ 
নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সে কথা চৈতন্যকে বিদ্দিত করিল এব বলিল, 

প্রকাশীনন্দ একবারও কুষ্তনাঁম না লইয়। তিন বর চৈতনা নম উচ্চবরণ 

করিল । ঠাকুর বলিলেন, মায়াবাদীর মুখে ব্রহ্ম, আত্ম, চৈতন্য ব্যতীত 

কঞষ্চনাম আদেনা। কৃষ্ণের নাম ও স্বরূপ ছুই অভেদ্য। নাম, 
বিগ্রাহ, স্বরূপ, তিনই একই বিষগ্বঃ তিনিই অভেদ্য চিদাঁনম্দময় | জীবের 

ধর্ম, নাম, দেছ, স্বরূপ সকল ভিন্ন ভিন্ন। কৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলও 

পমস্তই চিদানন্দময়, স্বপ্রকাঁশঃ তিনি প্রাকতেক্দিয়ের গ্রাহা নহেন। 

আমি ভাবুকাঁলী বিক্রয় করিতে আসিয়াছি বটে ! বড় ভারি বোবা ! 

অপ্প স্বপ্প যা)? পাই এই খানে বিক্রয় করিয়। যাইব | 
তদনস্তুর ভক্তনিধি গেধরাঙ্গ প্রয়খগৌ তিন দিবস থাঁকিয়ণ বৃন্দাঁবনে 

উপস্থিত ছন | পথে যেখানে যমুন? দেখিকেন সেই খানেই জলে 

শিল্প' পড়িতেন। যাইবার সময় স্থানে স্থানে অনেক লোক তাহার 

ধর্ঘ গ্রহণ করে। রন্দাঁবনে শিক্ষা তিনি সকলই কুষময় দেখিতে লাখি- 

লেন, উহার ভক্তি প্রমত্তত! দেখিয়া লৌকসকল মুগ্ধ হইয় গেল। 
এখানে মাধবপুরীর শিষা এক সনোভিয়ণ ব্রাহ্মণের অন্দে প্রভুর 

প্রথমে আলাপ হয়, তাহাকে সঙ্গে করিয়া তিনি বন্দাবন প্রদক্ষিণ 

করিতে লাগিলেন। বন্দাবনথাম চৌরাশিশ ক্রোশ রিক্তুত। এখন ষে 



ভক্তিচৈতন্যচনক্ডদ্রিক! | ৫৭ 

স্থান ব্বন্দাবনতীর্থ বলিয় নির্দিষ্ট ছইয়াছেঃ শুন1 যায় চৈতন্যের সময় 
হুইতে ইহার আরম্ত, তৎপুর্বে লোকে নান! স্থান ভ্রমণ করিত। 
যথাঁয় গোবিন্দজীর মন্দির গশ্ুতিষ্ঠিত আছে সে স্থান ভীাহারই আবিষ্কৃত 
বলিয়া এপ্রভীত হয়। শ্রীরুঞ্চের ভন্তির ধর্মকে চৈতন্যই বিশেষরণপে 

পুঁনজ্জর্ববন দান করিয়) তাহা! প্রচার করেন, এই জন্য তাহার আগমনের 
সময় হইতে বন্দাবন একটি বিখ্যাত তীর্থ হইয়াছে । অনেক বাঙ্গালী 
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এই স্থানকে এখন পুর্ণ করিয়! ফেলিয়ছে। সমভিব্যাহারী 
বলভন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, চৈতন্য প্রস্ভুর বন্দাবনভ্রমণকালে তথাকার 
গাভীগণ আহার পরিত্যাগপুরর্বক হুম্বারবে তাহার সমীপে উপস্থিত 

হয়, মৃশীগণ ভীহাশর অঙ্গলেহন করে, বিহঙ্গঘণ বিচিত্র মধুরন্বরে গান 

করিতে খাকে” শিখীকুল তাহার অশ্ড্রে অঙ্কে নাচিত্তে নাচিতে যায়, 

এবং বৃক্ষলতা ফল ফুল বর্ষণ করে, কিন্তু এ কথা আমরা গৌরের নিজ- 
মুখে কখন শুনি নাই; তবে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াঁছি যে, ব্বন্দাবনের 
প্রাকাতিক শোভা দেখিয়া তাহার মন অত্যন্ত আহ্লাদিত হুইয়াছিল। 

তাহাকে দেখিয়। তত্রত্য অধিব।সিগণের অন্তঃকরণে ক্ৃষ্ণলীলার ভাঁব 
পুনকদিত হুয়। কোন কোন ব্যক্তি চৈতন্তকে ক্লু বলিয়া প্রশৎস1 
করাতে তিনি বিফুঃ ! বিষ্ুঃঃ ! বলিয়া কর্ণে হস্তার্পণ করেন এবহ 

তাহাদিখীকে বলেন, এমন কথ। তোঁমর? কহিও না, জীবাধমে কষ্ণত্ভাঁন 
কখন করিও না, ঈশ্বরের সহিত জীবের তুলনা, জ্বলদগ্নিরাঁশির সহিত 
অগ্নিল্ফ,লিদ্দের ন্যার বিপদৃশ | এখানে ক্ঝদাঁন নামক এক জন রাজপুত 

গৌরপ্রেমে মজিয়। উাহাঁর সঙ্গে বৈরাঁগ্যপথ অবলম্বন করে এবং ভীঁহার 

সেবায় নিযুক্ত থাকে । ব্বন্দাবনে ক্রমশঃ এত জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল 

যে প্রসুকে নিমন্ত্রণ করির়। ভিক্ষা করণইতেও সকলে অবসর পাইল ন1। 

লোকের কোলাহল, নিমন্ত্রণের আঁতিশধ্য, গুকদেবের নিরন্তর ভাব" 

বেশ উন্মাদ লক্ষণ দেখিয়া, ক্ষন এবং বলভদ্র তাহাকে প্রয়ণগে 

যাইতে পরামর্শ দিলেন। তিনি কষ্জদশসকে বলিলেন তোমার অনুগ্রহে 
আমি বন্দাবন দেখিলাম, তুমি যেখানে লইক| যাইতে চাঁও যাইব | পরে 

তিন জনে প্রয়াণে প্রস্থান করিলেন। 



৫৮- ভক্তিচৈতন্যচক্ক্রিকা । 

পথিমধ্যে এক রক্গতলে গৌরচক্দ্র ভাঁবাবিষট হুইয়! অচেতনগ্রায় 
পড়িয়া! আছেন, মুখে ফেন উদ্শীরিত হুইতেছে, ইত্যবসরে দশ জন 
পাঁঠীন জাতীয় অশ্বারোহী সৈন্য বিশ্রামার্থ তথায় অবতরণ করিল। 
গৌরের অদ্ভুত প্রেমবিকারদর্শনে তাহার] মনে করিল, সঙ্গের এই দুই 
ব্যক্তি সন্গ্যাসীর ধন রত্ব হরণ করিয়! কোন মাদকদেবন দ্বার ইস্থাকে 
জ্ঞান করিয়াছে । এই সন্দেহে তাহার উহণদিখকে কাঁধিয়। মাতিতে 
উদ্যত হুইল | ক্কষ্দাস রাজপুত, তাহার সাহস ছিল, স্বরূপ কথ! সে 

প্রকাশ করিয়। বলিল ।: উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বচসা চলিতেছে, বঙ্গ" 
বাসী বি্রী বলভদ্র ভয়ে কাঁপিতেছেন, এমন সময় গৌরসিংহ হরি হরি 

ঘলিয়। গীত্রোণথান করিলেন । তাহার প্রেমময় রূপ দেখিয়া পাঠানদল 

মোহিত হুইয়! গেল। তম্মধো এক জন যে সর্বপ্রধান, সে বৈষ্ণব হইল, 
চৈতন্য তাহার নাম রামদাস রাখিলেন | বিজুলি খা তাহাদের যে 
মনিব? মেও মহাপ্রভুর শরণাগত হয়, ইহাদিশকে পাঠান বৈরাগী 

বলিয়! সকলে জানিত। চৈতন্য প্রয়াগে উপস্থিত হইলে কিছুদিন পর 
শ্বীরপ গোম্বামী তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাত1 অন্ুপমকে সঙ্গে লইয়া! তথায় 
আসিয়ণ মিলিত ছইলেন। 



বপসনাতনের বৈরাগ্য 

প্রীজীব খোন্বমিকৃত লঘুভোধিণী শ্রন্থে বর্ণিত আছে, হজুর্রেদীর 
বিএ ধর্্াত্মা। কর্ণাটরাজ সর্বজ্ঞের পুত্র অনিকদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিছর 

মামে ছুই পুত্র ছিল] বূপেশ্বর রাজাচুযুত হইলে ভীহার তনয় পদ্ম- 
ম[ভ নবহুট্র (ইনহাটী) লামক গ্রামে শীঙ্গীতীরে আসিয় খাস করেন। 

পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ, তাহার পুত্র কুমার, ভাহারই পুত্র সনাতন; 

রূপ, ব্ল্পভ (ৈতন্ত ইহাকে অনুপম বলিয়া! ভাকিতেন ) এই তিন ভাই। 

সনাতন এবং রূপ বৈষ্ব হওয়ার পুবেরধে গৌড়রাঁজধানীতে প্রধান 
মন্ত্রীপদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই অবস্থায় *“হৎসদূত” এবং পদ্যাবলী» 

গ্রন্থ রচন1 করেন | ইহার রাজার ন্যায় এশ্বর্ধয শালী স্ছিলেন, পঞ্ডিত- 
দিশের সঙ্গে বিবিধ শাক আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর ধন 

দান করিতেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ভট্ট উপাধিধারী ব্রাহ্ষণ পণ্ডিত- 
গ্রণকে ইহারা আনয়ন করেন এবং রামকেলী গ্রামের নিকট ্ছাপন 

করেন? সে স্থানের নাম ভট্টগ্রাম । রূপ ননাতন উচ্চকুলোস্ভব ব্রাগ্াণ- 
তনয়, যবন রাজার গুছে বিষয় কার্য করিয়া আপনাদিগকে শ্রেচ্ছসংস্প- 

শ্জিনিত দোঁষে দোষী মনে করিতেন। পুর্ব হইতেই ভ্রাঁতৃদ্বয় বিদ71- 

বিনয়সম্পন্ন ধার্মিক লোক ছিলেন। রূপের দবিরখাঁস, এবং সনাতনের 
সাকরমল্লিক এই ছুই যাবনিক উপাধি ছিল চৈতশ্যদেবের আন্ু্রাহে 

ইহারা ধন. সম্ত,ম উজিরি পদত্যাথা করিয়া এমন বৈরাগ্যের দৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শন করিয়া! শিক়াছেন যে তাহ! শুনিলে শোর বিষয়ী লোকের 

চিত্ত চমকিত হয়। এই দুই জন কানাইনাটশাল হইতে প্রস্ভুর নিকট 
বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাথধমন করত কিছু দিবসের পর তাহার অনুস- 
সন্ধানণর্থ নীলশচলে লোক পাঠাইয়! দেন। বখন শুনিলেন গৌর 

রন্দীবমে শিয়াছেন, তখন ভ্রীরপ সমস্ত ধন সম্পত্তি ব্রাঙ্প, বৈষঙব 
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কুটুম্থগণকে বিভাগ করিয়। দিয়! অন্নুপমের সমভিব্যাহারে প্রয়াগে 
চলিয়া! আমিলেন, এবং লনাতনকে ত্ত্বত্বান্ত লিখিলেন | সনণতনের 
বিষয়বন্ধন তখনও বিমুক্ত হয়নাই। তিনি,ভাবিলেন রাজ] যদি 
আমার প্রতি বিরক্ত হন তাহা হইলেই এ বাত্রণয় আমি অব্যাহতি 
পাই। এই মনে করিয়া আপন ভবনে পশ্ডিভণণের সঙ্গে ভাগবত 
আলোচনায় প্রব্ত্ত রহিলেন। রাজার লোক আনিলে বলেন শরীর 
অন্স্থ হুইয়াছে। রাজটবদ্য পরীক্ষা করিয়। জানিলেন সর্ব মিথা। 
ও দ্িকে মন্ত্রী অভাবে রাঁজকম্ঘ্ অচল হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ তখন 
উড়িষ্যাদেশে যুদ্ধ উপস্থিত, রাজাকে তথায় যাইতে হইবে। এক দিন 
গৌড়েশ্বর নিজেই সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, তোমাকে 
লইয়াই আমার সমস্ত কার্য, এক ভাইত তোমার ফকীর হইয়া গেল, 
তুমি ঘরে বসিয়। থাকিলে আমার সর্বনাশ হয়, অতএব চল আমাঁর 
সঙ্জে তোমাকে যাইতে হইবে । সনাতন বলিলেন, অন্য লোঁক ছাঁর' 
তুমি কাখ্য সমাধ। কর?) আমার দ্বারা আর চলিবে না। রাজা ভ্রুদ্ধ 
হুইয়! সনাঁতনকে কাঁরাঁবদ্ধ করিয়। উড়িব্যায় চলিয়ণ গেলেন । 

প্রয়াশতীর্থে কোঁন দ্েবালয়ে গেখ্রন্ুন্দর ভাবকরসে মত্ত হইয়! দক্ষিণ- 
দেশীয় কৌন ব্রাক্ষণের গৃহে হৃত্য অঙ্কীর্ন করিতেছেন, বহু সংখ্যক 
লোক অবাক হইয়া হঠীহাঁর রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন 
সময় রূপ এবহ অনুপম তৃনগুচ্ছ দত্তে করিয়) দুর হইতে তভীহণকে প্রণাম 
করিতে লাশগিলেন। চৈতন্থ তাহাদিগকে আদর পূর্বক নিকটে বসা- 
ছয়! সনীতনের কথ জিজ্ঞাঁপা করিলেন। সনাতন বন্দীর অবস্থ্ঁয় 
আছেন শুনির। প্রভু বলিলেন, আমার সঙ্গে তাহণর অচিরে সাক্ষাৎ- 
কার লাভ হইবে । তদনন্তর ধর্ম প্রন্গে উভয়ের চিত্ত প্রমরসে পরি- 
ল্লীবিত হইল । নিকটে আ'যুলী নামক গ্রামে বল্লভ ভট্ট নামক জনক 
্তানী তক্ত চৈতন্য এবং রূপকে নিমন্ত্রণ করিয়া! লইয়া যাঁন। তথায় 
অমেকে আশ্রহ! সহকারে নিমন্ত্রণ করিতে লাখিল দেখিয় বল্লভ ভট্ট 
শীঘ্র তাহাকে বিদাঁয় করিলেন | যমুনণর তীরে তাঁহার আশ্রম, কোন্ 
সময় গেঁরচজ্জ জলে ঝ্ীপ দিয়! পড়িবেন এই তাহার ভয় হইয়াছিল | 
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রামানন্দের নিকট প্রভু যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করেন, প্রায়াথে বলিয়া 
সেই জঅমুদায় তিনি রূপকে শিক্ষা দেন এবং তাহাতে ভক্তি সঞ্চার 

করেন ।* . 

খৌধুর বূপকে বলিলেন, ভক্তিরসসিন্ধু অসীম এবং গভীর | কেশীক্রের 
শত ভাগের এক ভাগকে পুনঃ শত ভাগ করিলে যাহ? ছয়, জীবের 

ত্ববূপ তত স্ক্ষম। এই জল স্থল স্থাবর জঙ্গমময় ভূমগ্ডলে মনুষ্যের 

২খ্য অতি অপ্প; তন্মধ্যে ক্লেচ্ছ, চগ্ুল, নেখদ্ধ অনেক | বেদনিষ্ঠদিখের 

মধ্যে অর্দজেক লোক কেবল মেখখিক। ধান্মিকদিশের মধ্যে অধিকাংশ 
কর্মনিষ্ঠ 1 কোটি কন্মনিষ্টের মধ্য এক জন জ্ঞানী । কোটি জ্ঞানীর 

মধ্যে এক জন মুক্ত! কোটি মুক্ত পুক্ষের মদে এক জন হরিভক্ত 

স্চুল্লভ। ভক্তিতেই শীন্তি ; মুক্ত, সিদ্ধ” ফলকাঁমী ইহার? অশান্ত | 
ভাগবতে এই জন্য লিখিত হইয়াছে *মুক্তানামপি লিদ্ধানাঁং নারায়ণ- 
পরায়ণঃ। ল্ুছুল্ভিঃ প্রশীন্তাত্বা কোটিত্বপি মহামুনে ১ । ভক্তিবীজকে 
শ্রবণ কীর্তনরূপ জলমেচন দ্বারা অঙ্কুরিত করিলে তাহু৭ হইতে যে এক 

লত4 উৎপন্ন হয় সেই লত৭ ব্ন্দাঁবনধাঁমে হছরিচরণ-কপ্পরক্ষে আরোহণ 

করত প্রেমফল প্রমব করে | বৈষ্বাঁপরাঁধরূপ হস্তী বদি মন্তক উত্তোলন 

করে তবে তাহ ছিন্ন হুইয়। খাঁইবে | লেণভ, পুজা, ব্বর্শকামনণ, মুক্তি- 
বাঞ্। প্রভৃতি উপশাখাশণকে ছেদন ন1! করিলে মূলশাখা ব্বদ্ধি হয় না! 
মঁলী হুইয়' এই লতা অবলম্বনপুর্বক জীব প্রেমফল আখন্বাদন করে । 
ইক্ষুরম ঘনীভূত হইলে যেমন তাহ! হইতে ক্রমে মৎসঞ্ডি (মিছরি ) 

উৎপন্ন হয়ঃ তেমনি সাঁধমভক্তি হইতে রতি, রতি গাঁড় হইলে প্রেম, প্রেম 

হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগী, অনুরাগ, ভাবঃ মহাীভাব এই সমস্ত উত্পন্ন 

হইয়ণ থাঁকে।, এক মাধুর্যারদে সকল রস সন্পিবিষ্ট হইয়াছে । এই 
উপদেশ দিয় মহাপ্রভু রূপকে বৃন্দাবন যাইতে অনুমতি করিলেন এবং 

আপনি কাঁশীধামে চলিয়া আসিলেন ! টি 
চৈতন্য যে সময় কাশীতে চক্রশেখরের ভবনে থাকেন, সেই কালে 

কূপের পত্র সনাতনের হস্তগত হয়| তিনি বন্দীর অবস্থায় তাছ! 

পাইয়া কাঁরারক্ষকণক অনেক মিনতি করিয্না বলিলেন , 4তদেখ মিএও 
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সাহেব! আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি 
আমাকে ছাঁড়িয়। দাও, ইহাতে তোমার পুণ্যও হইবে, আর পচ সত্তর 
টাকাও তুমি পাইবে । রাজা যদি তোমাকে ধরেন, তুমি বলি যে সে 

বহির্রেশে শিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া, কোথায় চলিয়। গেল, আর দেখিতে 
পাইলাম না| আমি দরবেশ হইয়। চলিয়া! ঘাইবঃ দেশে আসিব 

না, স্ুতরাহ তোমার ভয়ের বিষয় কিছু থাঁকিল না” এইক্াপে 

তাহাকে সম্মত করিয়া! সাত সহজ মুদ্রা দিয়! ভৃত্য ঈশানের সঙ্গে 
রজনীযোণে তিনি প্রস্থান করিলেন! ঈশানের সঙ্গে কয়েকটি 

ক্বর্মমুদ্র। ছিল, পথিমধ্যে পাতড় পর্বতে পৌোছিলে এক দস্ত্য তাছ" 
লইবশর চেষ্টায় থাকে । সনাতন ভাব গতি বুঝায় মুদ্রা শুলি 

তাহাকে দিয়া ঈশানকে বিদায় করিয়। একাকী উদাাসীনবেশে রন্দাঁ 

বনাভিযুখে চলিলেন। এক দিন ব্াত্রিকীলে পাটনার নিকট 

হণজিপুতরর এক উদ্যানমধ্যে বক্ষ তলে বনিয়। তিনি নাম কীর্তন করি- 

তেছেনঃ ভগ্লীপতি শ্রীকান্ত হঠাৎ তাহ শুনিতে পাাইলেন। শ্ীকণন্ত 

এক জন রাঁজকর্মচীরী, গেধড়েশ্বরের জন্য তিন লক্ষ টাকর অশ্ব ক্রয় 
করিবার নিমিত্ত তিনি এ স্থানে বাসা করিয়াছিলেন । দনাতনকে 

তাদৃশ হীনবেশে দর্শন করিয়। ভীহাঁর মন অভিশয় বিল্যয়াঁপন্ন হইল । 
পরে মলিন বজ্র পরিত্যাশের জন্তা বৈরাশীকে তিনি অনেক অনুনয় বিনয় 

করিলেন ; সনাতন কিছুতেই সম্মত নখ হওয়য় শেষ তিনি এক ভোট- 

কম্বল তাহাকে দিলেন। সেই কম্বল গীঁয়ে দিয় সনাতন বৈরী 
ক্রমে কাশীধামে শিয়। উপনীত হন। তহকালে গেখরচক্দ্র তথায় উপ- 

স্থিত ছিলেন । সনাতন বছিদ্বারে বমিয়। ছুই হস্তে ছুই গুচ্ছ তৃণ এব 
দন্তে তৃণ ধাঁরণপুব্বক কাঁতরভাঁবে ক্রন্দন করিতেছেনঃ আর নয়নজলে 

গওস্থল ভালিয়! যাইতেছে । ভক্তপ্রিয় গেধরাক্গ এই সংবাদ পাইয়া, 
সমীপাঁগত হইলেন এবং প্রগাঁড আলিজনদানে সুত্থ করত সনাতনের 

আজে হাত বুলীইতে লাশিলেন। তাহার ব্যাকুলত। বিলাপ, অনুশেধচন। 

দেখিয়1 চৈতন্যের প্রেমসিন্ধু উলিয় উঠিল । শিষ্যব্সল প্রেমাদ্রচিত্ত 
মহাপুকষেরা আশ্রিত ছুঃখীদিখের প্রতি যে প্রকার স্েহ মমতা প্রদর্শন 
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করেন তাহ? মাতৃন্মেহ অপেক্ষাও ম্থমিউ। মহা প্রভুর অকৃত্রিম ভাল- 
বাস। পাঁইগ। সে সময় অনেক সম্তপ্ুহ্ধদয় ব্যক্তি শোক তাপ ভবযন্ত্রণ! 

বিস্মৃত হুইরাঁছিল। তদনন্তর সনীতনের কারামুক্তি ও পথভ্রমণের 
বিবরণ সমস্ত তিনি শুনিলেন। গেধ্রচক্দ্র আপনি সর্বত্যাগী সন্যামী 
হুইরণ এইরূপে অনেকানেক সন্ত্রান্ত ধনী পঞ্ডিভ এবং ভদ্রসন্তাঁনকে পথের 
ভিখারী করত কন্থাধারী তকতলবাসী করেন। কিন্তু এই সকল পবিত্র- 
চিত্ত ভাঁগবতগণ অবশেষে বিপ্ুলবিভবশালী ধনী ও নরপতিণণের উপ- 
রেও কর্তৃত্ব করিয়! সকলের পুজিত হুইয়। শিয়াছেন। শটীতনয় সনশত" 
মকে কহিলেন, পতিতপাবন কৃঝ বড় দয়াময়, তিনি অপার ককণার 

সিন্ধু তীহাঁর অনুগ্রহেতেই তুমি পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ 

করিলে । সনাতন গদ্টাদ্ শ্বরে বলিলেন, অশমি ক্ুষ্চকে জানি মণ, 
তোমার কূপাই আমার উদ্ধারের হেতু হুইয়াছিল। রূপ এবং অনুপম 
বন্দাবন শিয়াছেন সে সংবাদ সনাতন এই থানে প্রাপ্ত হন। অতঃ- 
পর গৌরের আদেশান্বসারে চক্দ্রশেখর ভীহাকে ক্ষেংরী এবং আন 
করাইয়। হুতন বসন পরিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন 
তাহ! না শুনিয়। এক পুরাতন ছিন্ন বসন চাহিয়া লইলেন। ভোটকহ্ল 
খানি তখনও ভীহার গায়ে ছিল / প্রভু বার বার সে দিকে দৃষ্টিপাত 
করাতে সনাতন তীহাঁর ভাব বুঝিতে পাঁরিয়। এক জন বঙ্গবাসীর 
কাথার সঙ্গে তাহার বিনিময় করিলেন। এই সমস্ত একান্তিক অকপট 
বৈরাগ্যচিহ্ছ সন্দর্শনে তচতন্ত অত্যন্ত প্রীত হন। তিনি বলিলেন, 
উত্তম বৈষ্ত কি কখন রোগের শেষ রাখে ? তিন মুদ্রার ভোট গায়ে 
দিয়! মধুকরী ভিক্ষা করিলে ধর্মহানি হয়, লোকে উপহাস করে। 
বাছার ইচ্ছাক্স তোমার বিষয়ভোী খগুন হইয়াছে তিনিই ইহা! দূর 
করিলেন । অনন্তর উভয়ের বিবিধ তত্বালাপ হইতে লাগিল 

ক্ুষ্তই এক মাত্র সর্বোপরি আদি কারণ, অনন্ত ব্রন্ষাণ্ডের অধি- 
ত্বামী, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাহার এক একটী শক্তি। যোগীধর্ম কর্ম 
কাণ্ড পরিহুরপুর্র্বক হাতে ভক্তি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । সেই রুষের 
সঙ হস অবতারস্পকেহ অংশাবতার, কেহ ভাবাবতাঁর, কেহ শক্ষ্য- 



৬৪ ভক্তিটচৈতন্যচক্ড্রিক! 

বতার, রন্দাবনের কৃষ্ণ শেষ অবতার । জ্ঞানের সঙ্গে যাহাঁর ভক্তি 

হয় সেই সন্র্ত্তম; শাস্ত্র যুক্তি অবগত নহে, অথচ ভক্তি আঁছে 
তাঁছাঁকে মধ্যম বল যায়) যাহার শ্রদ্ধা অতি কোমল সে কনিষ্ঠ, কিন্তু 

শেষোক্ত ছুই জন ক্রমে উত্তমাবস্থ' প্রাপ্ত ছইবে। ভক্তির তাঁরতণ্যানু- 
সারে রতির তারতম্য হয়। ক্বপালু, অকুতপ্রোহঃ সত্যসার, সম, 

নির্দোষ, বদান্য, মৃছ, শুচি, অকিঞ্চন, সর্সোপকারক, শান্ত, কটঞকশরণ, 
আকাম, নিরীহ, মিতভূকৃ, অপ্রমত্ত। মানদ, অমানী ইত্যাদি বিবিধ গুণ 

ভক্তেতে অবস্থিতি করে । সনীতনকে প্রভু ভক্তি ও প্রেমতত্তবের সাধন 

এবং লক্ষণ আগ্ভোপান্ত সমস্ত এইরূপে শিক্ষা দিয়! বলিলেন তুমি বিবিধ 
শ্রাস্থ রচন। দ্বার! জগতে ভক্তিতত্ত্র প্রচার কর এবং দনিলুপু প্রণয় মরুর 

তীর্থকে পুনকদ্ধার করিয়। লণ্ড। শুষ্ক বৈরাগ্যবিষয়ে ভীহাঁকে সাব- 

ধন করিয়া দিলেন। সনাতন বলিলেন আমি নীচ জাতি, চিরদিন 

বিষয়ভেখগে কাল ক্ষয় করিয়াছি, আশীর্বাদ ককন বে, যাহ] শিক্ষণ 
করিলাম তাঁছ যেন ভুলিয়। ন1 যাই, এবং এ সকল যেন আমার হৃদয়ে 
ব্ক্তি পাঁয়। তদনভ্তর আঁরও নিবেদন করিলেন, সর্বভেমের নেকট 

আপনি যে “আত্মারাঁমীশ্চ মুনয়£ শ্লোকের আঠার এঅকখর অর্থ ব্যাখা! 

করিয়াছেন তাহ! আমি শুনিতে অভিলাষ করি | গেধর বলিলেন, 
তখন কি প্রলাপ বলিয়ছি, আমি বাতুল মানুষ, সার্বভেম আবার 
ভাঁহ। সত্য মনে করিয়াছেন, মে কথা কি এখন আর মনে আছে? 

তবে তোমার ন্যার ব্যক্তির সঙ্গগুণে যাহ! কিছু প্রকাশ পায়, নতুবা 
সহজে আমার অর্থ বেশধগীম/ঃ হর না। . এই বলিয়ণ শেষে এমনি ভীঁহার 

উৎসাহ বাড়িয়া গেল যে, উক্ত শ্লোকের একষটউ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা 

করিলেন। কিরূপে বৈষ্ণবস্থতি লিখিতে হইবে তাহাঁও সনাতনকে 

বলিয়। দিলেন । ছুই মাস কাল তিন ক্রমাগত তাহাকে ভক্তি শিক্ষা 

দেন। পরে কাঁশীর দণ্ডীদিগকে বিচারে এবং ভক্তিপ্রভাঁবে পরাস্ত 

করিয়। নীলাক্দ্রি প্রস্থান করেন[ গমনকালে সনাতনকে বলিয়া 

গেলেন, ভুমি বন্দীবনে যাও সেখানে ভোমার ভ্রাতৃদ্বয় আছেন তাহাদের 

সঙ্গে গিয়া দেখ কর। কস্থা- গেকয়াধারী আমার কাঙ্গাল ভক্তগণ 
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তথায় গেলে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিও । কৃষ্খ তোমার হৃদয়ে 

প্রকাশিত হইয়া তোমাকে শুভবুদ্ধি প্রদশন করিবেন । 

সনতন গেৌল্যামী ব্বন্দীবনে অরসিয়। দেখিলেন রূপ অন্য পথ দিয়া 
তাহার অন্বেষণার্থ কাঁশীষাত্র4 করিয়াছেন | শুবুদ্ধি রায় নামক এক 

বাক্তি এখানে থাঁকিতেনঃ তিনি সনীতনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । 

কখিত অশখছে, এই স্ুুবুদ্ধি রাঁর এক সময় গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেনঃ সৈয়দ্ 
হলেন খা ইহার কর্মচারী ছিল । এক দব্থ্িখননকার্ষ্যে ব্রতী হইয়া 

কিছু দেষ করাতে লুমেন স্বুদ্ধিকর্তক কশাঘাত প্রাণ্ড হন! পরে 

সৈয়দ হুসেন স্বয়ং রাজ। হুইল এবং রাজ! হইয়া কিছু দিন পর্য্স্ত 
পুরাতন এভুর প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্ত 

তাহার জ্ত্রী পুর্ববের কথ! বিস্মৃত হয় নাই । দেই কশাঘাঁতের চিন্তু 
দেখাইয়া একদিন সে বলিল, তুমি স্ুবুদ্ধির গ্রাণদণ্ড কর । হুসেন 

কিছুতেই সম্মত ন। হওয়াতে সে নারী বলিল তবে উহার জাতি মারিয়া 
দ+গ, অন্যথা? অমি প্রাণত্যাণ করিব। শেষ জ্্রীর অনুরেশথে হুসেন 

স্রবুদ্ধির মুখে জল ছিটইয়। দিলেন( স্মতর1ং জাতিভ্রষ হইয়খ সর্ব্বল্য 

পরিত্যাগ পুর্রবক স্মবুদ্ধিকে বারাণমী আসিতে হুইল। তথায় পণ্ডিত- 

দিশের নিকট প্রায়শ্চিন্তের ব্যবস্থণ জিজ্ঞাস করতে তাহার! বলিলেন, 
তেখমাকে তণ্ত যত খাইয়। প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, অতি কতর পাপ 

তোমার ঘটিরাঁছে | স্ুবুদ্ধি স্বীয় নামের গুণে তাহা ন। করিয় চৈতন্যের 

নিকট ব্যবস্থ। চাহিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি বন্দীবনে হিয়া কুষঃ- 

নাম সক্কীর্তন কর; এক নামে পাপ ক্ষয় হইবে, দ্বিতীয় শাঁমে কৃষ্পদ 

লাভ করিবে, তৃতীয় নামে তাহার সহবাসে স্থান পাঁইবে। ইহাই মহা 
পাপের প্রায়চৈত্তবিধি | অনন্তর ন্ুবুদ্ধি অযোধ্য1 নৈমিষারণ্য পর্যটন 
করিয়। ব্ন্দাবনে আলিয়।? প্রতি দিন ছয় পক্সসার কান্ঠি বিক্রয় করত 

ভীবিক। নির্বাহ করিতে লাশিলেন। কিঞ্চিৎ শুক্ষ চণক চর্্বণ করিয়া 

প্রাণ ধারণ করিতেন, বাকি মুদির দোকানে গচ্ছিত রাখিয়া তদ্বার! 

দুঃখী বৈষ্বশীণের সেবণ করিতৈন, এব বাঁদ্দালী পাইলে তাহাকে দধি 

ভাত খাওয়াইক্স। তৈল মাখাইতেন.। কিছু দিবস পরে ইস্টার সঙ্গে 

১ 
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ভ্রীবপের মিলম ছয়। তার পরে তিনি সনাঁতনকে পাইয়। পরদ আনন্দ 

লাভ করেন। নমনাতন পরম বৈরাগী, সুবুদ্ধির ম্সেছ মমত1 ছিন্ন করিয়া 

বনে বনে বেড়াই লাশিলেন;॥ প্রতি দিন এক এক রৃক্ষতলে "এবং নব 

মন কুঞ্জে অবস্থান করিতেন । মধুর) মাহাত্বযত্রীন্থু”ঃ সংগ্রহ করিয়। 

প্রথমে মেই লুপ্ত তীর্থ তিনিই প্রকাশিত করেন । 

এদিকে ল্ীরূপ অনুপম ছুই ভাই বারাণমীতে সনাতনকে ন1 পাইয়। 

দেশে প্রত্যাখমল পুর্র্বক বন্দাবনলীল। নাটক লিখিতে লাগিলেন | শেষা- 

বন্থায় উভয়ে একত্র'রন্দাবনে অবস্থান করতেন । বনে বনে ভ্রমণ, নিত্য 

হুতন ব্ক্ষমূলে শয়ন, ভিক্ষণ দ্বার] জীবিকণনিবর্বাহ, আর গ্রন্থপাণয়ন 

এই মাত্র ইহাদের কার্য ছিল। জীরূপের ভ্রীতুষ্পাত্র এবং মন্ত্রশিষ্য 

জবগোস্বমী এই সব্গে থ।কিয়া ফট সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভাদি বহু বিণ প্রান্থ 
রচন) করেন। ইহার)? ভক্তির স্বুমমতম তত্ত্ব সকল যথারণশতি শ্রেণী 

বিভীগ করিয়। তদ্বিষয়ে বিজ্ঞান শাস্স লিখিয়! শিয়াছেন। সংস্ষত 

ভাষায় তিন জানরই শিশেষ বুযুৎ্পন্তি ছিল | রূপ, সন্ঠতন, ও জীব 

গোম্বামীকে বৈষব সম্প্রদায়ের বেদব্যাস অরূপ বল? যাইতে পারে । 

গৌর গুচীরিত ভক্তিবি্ধানের উচ্চগুহের যে কয়েকটি প্রধাঁন শুস্ত ছিল 
তম্মধো ইহারা তিন জনই এ্রধখনত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্যের 

শিষাগণের মধো ইহার! ভক্তিতত্তের বিদ্তাতে বিশেষ ক্ষমতাশালী 

ছিলেন। সর্বত্যাশী বৈরাগী রঘুনাথ ভট পরে এই সঙ্গে মিলিত 
হন। এই রূপ শুন! শিয়শছে যে, বন্দাবনে অবস্থান কালে সনাতন 

একটি মূল্যবান্ রত্র প্রাপ্ত ছন এবং মাঁনকরবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে 

তশহ1 দান করেন । ব্রাক্ষণ তাহার জ্বলন্ত বৈর্ণগ্যভাব দর্শনে শেষে 

আপনিও বৈরাগী হইয়। যায় । একদ কোন দিথিজয়ী পঞিত রূপ ও স- 

নাতনকে বিচখরার৫থ আহ্বান করিলেন, ভীহার। তাহাতে অসম্মত হইয়া 

পশ্ডিতকে জয়পত্র লিখিয়! দিলেন। তৎ্পরে দিখিজয়ী সেই পত্র 

জীবকে স্বাক্ষর করিতে বলায় তিনি শুকর অবমানন? সহ করিতে ন? 

পারিয়। বলিলেন, আমি বিচার করিব । বিচারে দিখিজয়ী পরাভূত 
হুইলেন। এ কথ! রূপ শুনিয়! জীবকে ভশ্“সনণ করিয়। বলিয়াছি- 
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লেন, তুমি জয় পরাজয়, মান অপমান তাঁণ করিয়া বৈর।গী হইয়াছ, 

জয়াভিলাষী মেই পণ্ডিতের নিকট পরাভৰ স্বীকার করিয়, আপনি 

অমানী হইয়ব কেন তাহাকে দীনতার অণ্হত মান দান করিলে না? 

জীব নিরভিমনী, কেবল গুকনিন্দ1! সহছিতে না পারিয়া পণ্ডিতের সঙ্গে 
বিচার করিয়াছেন ইহা জানয়াও রূর্প তাহাকে শাসন করিবার জন্য 
বলিলেনঃ অভস্ষু হইতে আমি তোমার মুখাবলেখকন করিব না । তাহ 

শুনিয়া জবের অঙ্গ কম্পিত হইল, অনেক স্ভতি মিনতি করিলেন, কিছু- 

তেই কিছু হইল না, শেষ যমুনাঁতটে এক গোফার মধ্যে তিনি বন্ুক্ট- 

সাধ্য তপশ্যাঁয় নিযুক্ত রছিল্ন। গুকবিরহু শোকে এবং কুচ্ছু সাধনে 

উহার শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়। খেল। সনাতন জীবের এ প্রকার কট 

আর দেখিতে না পারিয়। এক দিন রূপকে জিজ্ঞামা করিলেন, অদাচা- 

রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? রূপ বলিলেন, জীবে দয়া । সনাতন বটি-লন 

তবে তাহা হয় না কেন? তখন রূপ তাহার কথার তাৎ্পূর্য7 বুবায়। 

জীবকে সম্মেহ সহকারে পুনগ্রাহি৭ করেন । তে সময় আকবর পা তম। 

আগরাঁয় খাঁকিতেন, তিনি রূপ সনাতনের বৈরাগেো/র কথা শুনেয়া ভীহা- 

দিগকে দেখিতে অ।সেন। সাধুদিশের কিছু উপকার করিতে তাহার 
বড় ইচ্ছ। ছিল) কিন্ত যখন গেই তেজন্বী নিঃন্দগ প্রেমিক বৈরাগীদিগের 
অসাধারণ মহত্ব তিনি বুঝিতে পারিলেন তখন তাহার সকল অ:ভমান 

দূর হুইয়) গেল | বিষ্তা» পাদ ও ধনেতে গৌরবান্বিত হইর1 কিরূপে 

নিরভিমানী, নির্লোভী, প্রেমিক এবং বৈরাগী হইতে হয়, রূপ ননা- 
তন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই সকল দেবতুল্য মহা'ত্মাগণই ভ্রীক্ক- 

ফের রন্দাবনলীলার মাধুর্য রস আন্মাদন ও বিতরণ করিয়। গিয়াছেন। 

ইহাতে বুঝা যায়, কি পবিত্রতম মধুর ভাবেই তাহারা এবৎ গৌর 
মহা প্রভু হার গঁভীরশর্থ হুৃদয়্দম করিয়া স্তখী হইতেন । | 

বন্দাৰন হইতে কে।ন বাত্রী আাদিলে গৌর অশ্খ্রে তাহাকে জিজ্ঞান! 
করিতেন, আমার রূপ সনাতন কেমন আছেন, কিরপে তাহাদের 

দিন গত হয়? তাঁহার) বলিঙ, নিরাশ্রয় হইয়া তাহার দুই জন তক- 
তলে শয়ন করেন, ভিক্ষ/লবধ শুষ্ক কটী ও চ৮ণক "ক্ষণ করেন, ছিন্ন 
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বহির্ববণস, কন্থ এবং করোয়া মাত্র ভীহ্াদের সঙ্গে থাকে, অষ্ট প্রহরের 
মধ্যে চারি দণ্ড কাল নিদ্র। যান, অবশিষ্ট সময় নাম জঙ্কীর্ভন, ভক্কি- 
শীন্ত্রপ্রণয়ন, আঁর তোমার বিষয়ে চিত্ত এবং আলাপ ইহুণই. তীহ1- 

দের কার্ধা। এ সকল কথ শুনিয়! চৈতন্যর হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য 
করিত পশ্চিমাঞ্চলে বূপননাতনই তাহার ধর্ম প্রচারক ছিলেন। 



কাশীধামে দণ্ডীদিগের সঙ্গে বিচার ! 
সত 

পা ইসস ৬৮ কউ 

কাশীতীর্থ কালেতে যেমন পুরাতন, পাপ অধন্মেতেগ তেমনি 

পরিপূর্ণ । ধর্মের নামে এত আড়ম্বরও আর কোথাও দেখা যায় না, 

এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এত ভ্রষ্টাচার ছুর্ব্যবহাারও অশর কোথাও আছে 
কি ন। অন্দেহ। সেখানে দলেদলে দণ্তী সম্াসী পরমহ্ংস সকল 

ভ্রমণ করে, মায়াবাঁদ মতানুসারে তাহার পার্থিব পদার্থ সমস্তকে 

মিথা বলে» অথচ কার্ষে; তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করে । ফলতঃ 
কাশী অতি নীরস স্থান, তথায় ভক্তির নাম গন্ধ নাই, কেবল জ্ঞানকণগড 

আর অসার কন্মকাণ্ডের আড়ম্বরে মত্ত হইয়' লেকসকল ধর্ন্মাভিমান 
প্রদর্শন করিয়। থাকে । এ সকল লোকের রীতি প্রক্কৃতি চতন্য পুর্ব 
হইতেই অবগত ছিলেন, এই জনা তিনি কোন স্থানে নিমন্ত্রণ লইতেন 
নী» অপ্প যে কয়েক জন বৈষণবকে পাইয়াছিলেন তাহাদিগকে লইয় 
গোপনে অবশ্থিতি করিতেন, আর সনাতনকে ভক্তি শিক্ষ। দিতেন। 

কিন্ত পুর্ববোল্লিখিত সেই মহ রাস্রীয় ব্রাক্মণটি তাহার প্রতি বড় অনুরক্ত 
ছিল। দণ্ডী সন্যাসী পশ্ডিতমগ্ডলীর সঙ্গে একবার তীহার সাক্ষাৎ হয়, 
তাহারা চৈতন্যের মহত্ব কিছু বুবিতে পারে এই অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ 
তাঁহণকে এবং কাঁশীর সমস্ত দগ্তীকে নিজালয়ে এক দিন নিমন্ত্রণ 
করিল । বিপ্রের আগ্রহ দেখিয়! নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করত গৌরাক্গ 
বখানময়ে সভা স্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং পাদপ্রক্ষালনপুর্ববক অন্তি 
দীনতভাবে সেই স্থানেই বসিয়। রহিলেন। প্রকাশীনন্দ ন্বাণীও সেই 
সভায় উপস্থিত ছিলেন। গৌরের তগ্তকাঞ্চততুল্য তেজোময় রূপ- 
লাবণ্য অবলোকন করত সচকিত ভাবে সসম্রমে সকলের সহিত তিন্নি 

বীত্রোণ্ধান করিলেন, এবং বলিলেন শ্রীগাদ ! অপবিত্র স্থানে কেন, 

এই দিকে অমিয়! আসন পরিগ্রহ ককন। চৈতন্য কহিলেন, আমি 
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হন অম্প্রদায়ের লোক, সকলের মধো উপবেশন কর আমর ভাঁল 

দেখায় না1। তীহার মেই উজ্্বপ মুখ কান্তি দর্শন এবং বিনীত মধুর 
বচন শ্রবণ করিয়। দণ্ডিগণের চিত্ত অলেঙকিক ভাবরনসে বিগীলিত 

হইয়] গেল) প্রকাশানন্দ স্বামী হাত ধরিয়। তাঁহখকে সভার মধ্যস্থলে 
বসাইলেন এবং সম্মানপুর্বক জিজ্ঞাসাকরিলেন, তুমি কেশব ভা'রতীর 

শিষা হইয়। কেন আমাদের সঙ্গে দেখা! কর না? জঅন্াসী হইয়া 

ভাবুকদিগের সঙ্গে হ্ত্য কীর্তন কর, কিন্ত বেদান্ত পাঠ এবধ প্যান 

সন্নালীর ধর্শী, তাহ ছাড়িয়। ভাবুকের মত তুমি কেন থাক? সাক্ষাৎ 
ন।রয়েণের ন্যায় তোমার প্রভা দেখিতেছি, এরূপ হানখচাঁর উচিত 

হয় না। 

চৈতন্য বলিলেন, প্রীপাদ ! আমার গুক আমাকে মূর্খ জানিয়। এই উপ- 

দেশ দিয়াছিলেন যে, তোমার বেদণন্তে অধিকার নাই, তুমি কেবল কুষ- 

নম জপ কর, কলিতে নামই সার ধন। অতঃপর তিনি আমকে বহনার- 

দীয় পুরাণের এই শ্লোক শিক্ষা দেন ৮_-হরের্নাম হরের্নণাম হরের্নামৈব 

কেবলৎ। কলেধ নাস্ত্যেব নান্ত্যেব নাস্তেব গতিরন্যথ।” ॥ এই নামে 
আমর মন পাঁঙশীল হুইয়)? গেল, বুদ্ধিভরৎশ হুইল | তদনন্তর আমি গুককে 

এই কথ? জাঁনাইলাম ঘে হরিনামে আমাকে হাসার কাদায় নাচার এ 

কি হুইল? গুকদেব বলিলেন, হরিনামের এইরূপই স্বভাব, তোমাতে 

প্রেমোঁদয় হইয়াছে ইহ? সেভাগ্যের বিবয়, আমিও কৃভার্থ হইলাম, 

এক্ষণে তুমি ভক্তসঙ্গে এই নাম কীর্তন করিয়! জীব উদ্ধার কর। এই 
বলিয়! নিম্বলিখিত শ্লোক তিনি শিক্ষণ দিলেন:--“এবব্রতঃ ন্বপ্রিয়- 

নামকীর্ত্যা জাতানুরগেজ্রতচিত্ত উঠ্চ্চঃ, হুসতাখে রেদিতি রেগতি 

গায়ত্যুন্মীদবন্নবত্যতি লোকবাহাঃ 1৮ মধুরমধুরমেতন্ম্গলং মঙ্গল নাং 
সকলনিগমবল্ী সৎফলং চিহম্বরূপং। সরুদপি পরিশীতৎ শ্রদ্ধয়। 

হেলয়। বা ভূগডবর নরমা ত্রং তাঁরয়ে ক্ৃষ্তনীম | ( ভাগবত একাদশ 

স্কন্ধা )। | 

শৌধরনুন্দরের শ্রীমুখবিনিঃস্যত অযৃতায়মীন বচনাবলী শ্রবণ করিয়া 
এবং উহার কোমল বাবহার সন্দর্শন করিয়া সন্নণানিগণ বলিয়! উঠিল, 
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যাঁছ। কিছু তৃমি বাক্ত করিলে সকলই সত্য, তোমার বচনে আমাদের 

প্রাণ শীতল হুইল, অদ্য আমরণ অতান্ত সুখী হইলাম, ক্লঞ্তভক্তি সক- 
লেরই বদরের ধন, কিন্তু বেদান্তশ্রবণে দোষ কি? চৈতনা বলিলেন, 

তেশমরা হুঃখিত হইগ না, বেদক্থৃত্রের মুখ্যার্থ ভাষাকারদিশের গৌণার্থ 

দ্বার। অধচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মণাব্দের মুখটার্থ চিউনশ্বর্ধ/পূর্ণ 

ভগবধন্, তীহার বিভূতি সমত্তই চিদাকার। তীহার দেহ, সান, 
পরিবার সকলই চিন্বায়ঃ এই চিছ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়] তাহাকে নির1- 

কার বল! অথব। তাহার রূপ্পকে প্রাকৃত কলেবররূপে ব্যাখ্যা! করণ, ইহার 

তুল) বিষুগ্রনিন্দা আর কি হইতে পারে ? ঠবেদের স্থত্রার্থ সম্প্রদায়ের 

অনুরোধে কম্পিত অর্থ দ্বার আর্ত করা হইয়াছে ইহা সত্য, এক্ষণে 
মুখ্যার্থ কি তাহ। শুনিতে অভিলাষ করি”, অন্নঃানিগণ এইরূপ ইচ্ছ। প্র- 

কাশ করাতে চৈতন্য পুনরায় বলিলেন, ব্রক্ম অর্থে ব্হদ্বস্ত তিনিই ষড়ৈ- 

শ্বর্্যপূর্ণ ভগবান, তাহাকে সত্তামাত্র নির্বাশেষ বলিলে চিচ্ছৃক্তি 

স্বীকার কর) হয়না । সেই বেদপ্রতিপাদিত ক্ষ্ণকে ভক্তি ও নাম- 
সাধনে প্রাপ্ত হওয়।যাঁয়। তাহার চরণে একান্তিক অনুরাগ জন্মিলে 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলের অতীত পঞ্চম পুকধার্থ যে প্রেম মহ+- 
ধন তাহার মাধুর্য রস আম্বাদন করা যাইতে পারে । তখন পণ্ডিত- 

মণ্ডলী চৈতন্য এভুর এই সমুদয় স্ধাময় বচন শুনিয়] সন্ভষ্ট হইয়] বলি- 
লেন, আপনি সাক্ষাৎ বেদময়মুক্তি, আমর] যে আপনাকে নিন্দা করি- 

য়াছি আমাদের সে সমস্ত অপরাধ মাজ্জনা ককন। অনন্তর তীহাকে 

আদরপূর্বক বসাইয়! সকলে ভিক্ষা? অর্থাৎ ভোজন করাইলেন। 

কাশীর দণ্ডী ও শীজ্সীদিশের মধ্যে কয়েক দিন এই বিষয়ে মহ আ- 

ন্দোলন চল্িয়শছিল। চৈতন্র ব্যাখ্যখ সার এবং তাহাই হৃদয়গ্রাহী, 
অনেকে এই কথা বলিয়! কেহ কেছ ভক্তিরনের আত্মাদন পাইল | অন্য 

এক দিন গৌবরচন্দ্র প্রেনাবেশে মত্ত হইয়া সনাতন, চজ্রশেখর প্রভৃতির 

সঙ্গে হুত্য ও সঙ্কীর্তন করিতেছিলেন, তাহ? দেখিয়া কাশীনামী লোক 
দিগের চিত্ত একবারে দ্রবীভূত হইয়। যায়। প্রকাশানন্দ বলিলেন, 

ভাষ্যকার অদ্বৈত মত সংস্থাপনের জল্য অন্যরূপে অর্থ করিয়াছেন এই 
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জন্য তিনি ভশবন্তী স্বীকার করেন নাই 1 নানা জনের নানী মত,__মী- 
মাঁংনক বলেন ঈশ্বর কর্্ের অঙ্গ, সাঁঞঙ্ঘের মতে প্রকৃতি কারণ, নৈয়- 

ফিক বলেন পরমাণু হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, মায়াবদঈর ব্রহ্ম 

নিশুণ, পাঁতঞ্জল মতে ঈশ্বরই স্বয়ং কঃ পরম কারণ ঈশ্বরকে না মানিয়! 

সকলে অন্যের মত খণ্ডন করত আপনাদের মত স্থাপন করে, অতএব 

“মহছখীজনেখ যেন গতঃ স পন্থাঃ |” প্রেমরসে মগ্ন গেধরকে দেখিয়া শেষে 

প্রকাশানন্দ স্বামীও শিব্যগণের সহিত হরি হরি বলিতে লাখিলেন। 

শচীনন্দন তাঁহার চরণবন্দন। করিলেন, তিনিও গৌরের চরণ ধরিলেন, 

এবং ক্ষম] চাঁছিলেন। এইরূপে মকভুমি তুল্য কাঁশীধাম ভক্তিরসে 
অভিবিক্ত হুইল । ন্বাঁমীজী বিষ্ণুর সর্দে সমান করিয় চৈতন্যকে এ- 

শংসখ করাতে তিনি কুটটিত হইয়। বিষুস্মরণপুক্বক বলিলেন, আমি হীন 

জীব, অখপনাঁকে যে জীব বিষুখ করিয়া! মানে সে পাষণ্ড সদৃশ | প্রকা- 

শানন্দ বলিলেন, মীয়াবাদের দোষ ও ব্যাসস্থত্রের কম্পিত ব্যাখ্যার কথ। 

তুমি যাহা ঘোঁষণ। করিলে তাহাতে সকলের মন মুগ্ধ হইল, এক্ষণে 

স্বত্রের বথার্থ অর্থ আমাকে বুঝাইয়] দাও | ব্বানী অনুরোধ করতে 
গেখরচক্দ্র বলিলেন, ব্যাস নিজে বুবাইলেও তাঁহছুণ কেহ বুদিতে পাঁরে 

ন।| বেদোৌপনিষদের ভাষ্য ইঈমদ্ডাগবত, ইহা? দ্বার! স্ুত্রের অর্থ বুঝিতে 
হছইবে। স্থূর্যকে যেমন ভ্বর্যয ভিন্ন অন্যালেশক দ্বার! দেখ! যাঁয় না, 
তেমনি ভশীবদন্গুগ্রহ ব্যতীত তীহাঁকে জানা যাঁয় না| কষই বেদস্থৃত্র 

এবং তিনিই ভাষ্য ভাগবত, স্থৃত্র ভাষ্য উভয়ই স্বয়ং ভগবান্+। দেবাদি- 
দেব ঈশ্বরের এ্রককৃত তত্ত্ব তাহার প্রদত্ত দিব্যজ্ঞান[লেক ব্যতীত কোন 
ক ব? গ্রন্থ দ্বার! তাহু1 কেহ বুবিতে সক্ষম হয় ন!, ঈশ্বরের শান্তর ঈশ্বর 

ক্বয়ং বুঝ1ইয়? না! দিলে কোন সত্য কেহ কাহ্াকে বুঝাইতে পারে না, 

এই জন্যই দৈববাণী এবং মহীজনবাক্য ধর্ম ও উচ্চনীতির শেষ মীমাংসার 

তুল হুইয়' আছে । দৈববাণী অপ্প লোকেই শুনিতে পাঁয়, অবশিষ্ট 

মুমুক্ষু জীবগণ নিঃসন্দেহচিত্তে সাধু ভক্ত সিদ্ধ পুকষদিণের প্রচারিত 
বাক্যের উপর নির্ভর করিয়) চলে এবং সেই একাঁন্তিক নির্ভর হইতে 
তাহার ক্রমে দিব্যজ্ঞান প্রাণ ছয়। বৌদ্ধ হভ্তানিশণ দৈববাণীশ্রবণেও 
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বধির, অহঙ্কার বশতঃ ভক্তের কথাও তাহার? শ্রাহ্া করে না, . সুতরাং 

তাহাদিগকে দুই কুল হারাইয়। তর্কপরায়ণ অপ্রিকাংশের মতসমঞ্টির 

ভজোোতে, ভাঁমিতে ভামিতে পরিণামে নরকাগ্সিতে নিক্ষিগ হইতে হয়। 

শাস্ত্রব্যাখানশ্বন্ধে প্রভু যে বলিয়াছেন, “স্র্যণালোক ভিন্ন অন্যালোকে 
স্র্যয নয়ন গৌচর হয় না", ইহু1 অতি সারবান কথ!। ভশীবদর্শনের 

পম্থাও এইরূপ | তীহণর কথা? হয় তিনি ম্বয়ং বলিলেন, ন। হয় বিশ্বাসী 
পবিত্রীত্বা ভক্ত দ্বারা! তিনি বলাইবেন, তন্ভিন্ন অন্য কোঁন উপায়ে 

যাহারা তাহা? বুনাতে চেষ্টা করে তাহার)? নিতান্ত ভ্রান্ত এন ধরা ভি- 

মাঁনী | অনন্তর ভাগবত গ্রন্থের বুল জ্ঞানগর্ভ এবৎ ভক্তির সাত্মক 

বচন প্রমাণ দ্বার।? হরিভক্তির শেঠ 51 প্রতিপন্ন করিয়। তিনি সকালর 

হৃদয় অধিকার করিলেন। শেষে এমনি হুইল যেতীঁহাকে দেখিলেই 

যেখণলে সেখানে লোকে হরিধনি করিত। বিশ্বেশ্বর দর্শনে কিবা 

থঙামানে যেখানে তিনি গমন করেন, সর্বত্রই লোকের ভয়ানক জনতা! 

হইতে লাগিল। এইকূপে শায়াবাদীচ্ছন্ন কাঁশীধামে হরিভক্তির 
জয়ধজ। উড্ডীন করিয়। চৈতন্য গোঁসাঁঞ্ী পুনরায় নীলখন্ডি গস্থান 

করেন। রজনীযোগে বছির্গত হইয় চলিলেন, তপন মিশর প্রভৃতি 

তাহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। গ্রস্ভু বলিলেন, আমি ঝারিখগুপথে 

একাকী যাইব, যদি কাহারে ইচ্ছ। হয় পরে আনিতে পার । তদনস্তর 
বিদায় হইয়! সনাতনকে বন্দাবনে পাঠাইয়। তিনি সেই অরণ্যময় পথে 
নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন । 



নীলাচলে প্রভুর শেষাবস্থান | 
্আা়োরাছেজক্প্টা পতি 

ভীর্থপধ্্যটনোপলক্ষে ভারতের মান) স্তনের প্রাকৃতিক শোঁভ! দর্শ- 

মানভ্তর হছরিনামবিতরণ ও প্রেমভক্তি প্রচার করির) ভক্তবর জ্লীচেতনা 

পুনরায় নীলাঁচলে আনিয়! উপস্থিত হুইলেন। চতুর্ষরিংশতি বর্ষ ব়ঃ- 

ক্রমে সন্গযাণসব্রত গ্রাহণ করিয়। তাহার পরে ছয় বৎসর কাল তাহার 

পর্যাটনে অতিবাছিত হয়, পরিশেষে আঠার বৎসর কাল একাদিক্রেমে 

ভক্ষেত্রে অবস্থান করেন । জব্বশুদ্ধ আটচল্লিশ বৎসর তিনি ইহু- 

লোকে জীবিত ভিলেন । এই আগার বৎসরের মধ্যে যে সকল মলোহর 

ঘটন। সংঘটিত হইয়াছে তদ্িবরণবর্ণনে এক্ষণে আমি প্রব্বত্ত হইলাম । 

পুরীশক্ষেত্রে গৌরেক পুনরাগমন প্রত্যাশায় ভক্তত্বন্দ নিরন্তর আশ1- 
পথ চহিয়খ আছেন এমন সময় তিনি বৃন্দাবন, বারাণসী, প্রয়াশী ভ্রমণ 
করিয়। তত্রত্য সাধুমগ্ডলীমধ্যে উপস্থিত হইলেন ॥। ভক্তস্মীজে আনন্দ- 

কোলাহল উঠিল, পুনরায় প্রেমভস্তির হিল্লোলে সকলের হৃনয়সিন্ধু 
উদ্বেলিত হইল । কাঁশীশ্বর মিশরের ভবনে ভীহার চিরবাসস্থান নির্দিষ্ট 

ছিল। অবশিষ্ট জীবন মেই খানেই তিনি কাটাইয়। গিয়াছেন। ভী- 

রথের দ্ৃতীস্ত গেধরচক্দ্র নিজমুখে বর্ণন করিয় সকলের চিত্তবিনোদন 
করিলেন । গ্রতু ব্বন্দাবন হইতে নীলচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন এ 

সংবাদ গেৌড়দেশেও প্রেরিত হইল । তথাকার ভক্তবন্দ ইহ! শ্রবণে 

উৎসাহী হুইয়। পথের সজ্জ। করিতে ল/গিলেন। এই সময় হইতে গপ্রতি 

বৎসর দলে দলে এ দেশের বৈষ্বগণ আ্ীক্ষেত্রে যাতায়াত করিতেন। 

বজদেশ হইতে উক্ষেত্র প্রায় দশ বার দিবসের পথ, এই সুদীর্ঘ ছুর্ঘম 
পথে প্রতি বৎসর ইহার গীতীয়াত করিতেন । ইহাঁদ্বর1 সকলে বুঝিতে 
পারিবেন কেমন ভীহাঁদের অটল উত্সাহ ছিল । এমন শুভ দিন শুভ 

সংযোগ পৃথিবীতে কদাচিৎ হয় । দেখাত্বা মন্হাপুকষের সহিত সাধু 
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ভক্তের সম্মিলন যেকি গুকতর ব্যাপার তত্কালকার ভগবস্তক্তজমের। 

তাহ) বুবায়াছিলেন । এই উপলক্ষে ভীহাদের মনে আমোদ উত্সাহ 

যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইত | গেখরের প্রধান প্রধান শিষাগণ দলবদ্ধ হইয় বর্ষে 

বর্ষে তথায় ধাইতেন, কেবল প্রচারকার্ষ্ে বিব্রত থাকার নিতানন্দ 

এবং অটদ্বত সকল বৎসর যাইতে পারিতেন ন11 আমি যে সেই প্রভুর সঙ্গে 

গুরীতে শিয়াছিলশম আর দেশে আনি নাই, বহুকাল পর্যযভ্ত এ দেশেই 

ছিলাম। কাচড়াপাড়াবলী শিবানন্দ মেন গৌরভক্তগণের পথদর্শক 

ছিলেন, সকলকে যত্বৃপূর্ণক বর্ষে বর্ষে তখায় লইয় যাওয়। তাহার 

একটি' আঁনন্দজনক কার্ধা ছিল । রখোৎুসবের সময়ে হয় চারি মাল 

কাল ভীহার। পুরীতে গশুক্চসহবাঁদে খাকিভেন, বহুবিধ লীল) করিতেন, 

এই হেতু বন্ধুবিচ্ছেদের জন্য কাহাকেও আর অনুখে অনুভব করিতে হইত 

ন11 এহ চারি মাস কাল ক্রমাগণীত আমোদে আহ্লাদে আনন্দ উৎসবে 

কাঁটয়া যাইত। কতকগুলি উন্নতচিত্ত জাধু এবং সর্বত্যঙগী সন্সী 
গৌরের সঙ্গে এই খখনে প্রায় বার মাস থাকিতেন। ব্রহ্ষচীরী দণ্ডশ 

হইয়াও মায়াবাদ জ্ঞানগর্ক পরিত্যাগপুর্বক শেষে তাহাঁর। ভক্তিরস 

পানে প্রমস্ত হন। 

রূপের শ্রীক্ষেতঅ দর্শন । 

রূপ গোন্বামী কাশীধামে সনাতনের দেখা না পাইয়। বিষয় 
সম্পত্তি যথাযোগ্য পাত্রে বণ্টন করিয়া! দিবার জন্য স্বদেশে শিয়া কিছু 

দিন ছিলেন, তদনস্তর কনিষ্ঠ অনুপমের পরালাক প্রার্তি হইলে 

তাহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া মমাপনানন্তর তিনিও নীলদ্রি শীমন করেন। 

হরিদাস যথায় থাকিতেন রূপ তথায় আমিয়। রহিলেন॥ তাঁহার মন 

ইদানীহ ব্বন্দশবনলীল। হুত্যাদি বিষয়ে নাটক রচনার জন্য অর্ধদ1 মগ্ন 

থাকিত॥ এখানে তিনি পৌছিলে গেখর আহ্লাদের সহিত আর আর 
সকলের সঙ্গে রপগোন্যামীর পরিচয় করির1 দিলেন । কিছুদিন পরে 

রথযাত্র। উপলক্ষে গেধড়ীয় ভক্তগ্রণ তথায় উপস্থিত হন। রূপ তাহ 
দের সঙ্গে একত্র চারি মান অবস্থান করিয়াছিলেন । এক দিন মহণ- 
প্রভু হরিদাসের কুটীর প্রাঙ্গণে বসিয়া তীছা'র রচিত হু'তন নাটক শবণ 
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কারেন। অতি দীন হীন মলিন বেশ, বিনয়ে সন্দঘদ! অবনত, লজ্জায় 

আর তিনি পড়িতে পারেন না, তখখপি গুকর আদেশে নিজের রচন' 

সকল কিছু কিছু ভক্তদিগকে শুনাইলেন। বিদগ্ধমাধব 'গ্রেন্থের 

এই শ্লোকটি প্রথমে পাঠ করণ? হইল । “তু তাগুবিনী রতি বিতনুতে 

তুশ্ুবলীলন্ধয়ে, কর্ণক্রৌড়কড়ন্িনী ঘটয়তে কর্ণাবর্বদেভ্যঃ স্পৃাৎ। চেতঃ- 
প্াজণসঙ্জিনী বিজয়তে সর্ষেক্দিয়ানাং কৃতি, নোজানে জনিত কিয়” 

স্িরমৃতৈঃ কষেতি বর্ণদ্বরী” | « ক্ুষ্ » এই বর্ণপ্বয় কত পরিমাণ অমতে 
যে রচিত হইয়শছে ভাহ জানি ন|। ইহু4 যখন রসনাঁয় হ্ৃত্য করে তথন 

আরে। বু বসন লাভের জন্য রতি উৎপাদন করে, এবং যখন কর্ণরন্ধে, 
প্রবিষ্ট হয় তখন অর্ধ,দ সংখ্যক কর্ণ পাইবার জন্য স্পৃহা? জন্মে, আবার 

চিত্তপ্রণঙ্গণে মিলিত হুইয় ইক্জ্িয়গণের বলাঁধান করে । ক্ুষ্চনাঁমের স্মুম- 

ধুর মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং এই শ্লোকের কবিত্বরস আস্বাদন করিষণ রখুমশ- 

নন্দ, সাব্বভেবম, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি স্গবিজ্ঞ পশঙ্িতগণ অতিশয় মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। পরে রামানন্দ তীহাঁকে ভক্তিরসের বিনিধ তত্ত্ব 

জিজ্ঞাস? করেন । জ্ঞান, ভক্তি তবরাঁগ্য, কবিত্ব এইচাঁরিটি রূপেতে একত্র 
সন্নিবেশিত ছিল, ভঙ্জন্য গেঠর বড় সুখ ও গৌরব অনুভব করিতেন। 

_ অশ্রধন ভক্তদিশের নিকট রূপের এই সকল গুণের কথা বলিতে ভীহণর 

অত্যন্ত উত্সাহ হুইত। তদনন্তর রূপ গোত্বামী অপ্প দিনের মধ্যে 

তত্রত্য সবধূশীণের অতিশয় শ্রিয় হইয়। উঠেন । োঁন্ রসের কিরূপ 

শ্লোক রচন1 করিয়াছিলেন, সমস্ত তাহাদিগকে শুনাইলেন । চৈতন্তের 
অন্ুরোধপে সর্ব ভক্তগণ আরে] অধিকতর প্রসন্ন হইয়। র্ূপকে বিস্তর 

আশীর্বাদ করিতে লাশিলেন। বূপ সনাঁতনের চমৎকার বিবরণ 

পুবেরেই শুন শিয়শছিল, এক্ষণে আমরণ প্রত্যক্ষ করিয়ণ অতীব আন- 

নিদিত হইলাম | চারি মাস পরে গৌরের ভক্তগণ স্বদেশে প্রস্থান 
করিলে, রূপ খোন্বামী তাহার পর আর কিছু দিন থাঁকিয়! ব্বন্দাঁৰনে 

চলিয়া বান । বিদায়কালে চৈতন্য বলিয়। দিলেন, ব্রজপুরবাসী হইয়। 

সশস্ত্র প্রচার কর, সনাঁতনকে একবার পাঠাইয়। দিও, আমিও সেখানে 

: খবর একববর যাইব । | 
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চোট ভ্দাসক বজ্জন। 

ভর্গীবন্ আচার্য নামক একজন সাধু চৈতন্যের শিষা ছিলেন | তিমি 

এক দিনশুডকদেবকে- নিজ আশ্রমে ভোজন করাইবার জন্য গায়ক ছোট 

হরিদশীসকে বলেন, শিখি মাছিতির ভগ্রী মাঁধবীদেবীর নিকট উতকুষ্ট 

তগ্ডুল ভিক্ষণ করিয়। আন | নীধবী তপস্যিনী প্রাচীন) বৈষ্বী, তথাপি 

এই কথা শুনিয়। চৈতন্য আর হরিদাসের মুখ দেখিবেন ন? এইবূপ 

প্রতিভা) করিলেন । ভৃত্য গোবিন্দকে অণজ্ঞ| করিলেন, ছোট হুরিদাস- 

কে পুনরায় আমার আশ্রমে আসিতে দিবে না। দামোদর ইহার 

কাঁরণ জিজ্ঞাসখ করিলে তিনি বলিলেন, টৈবরাশী হুইয়। সে প্রক্তি (ক্স্রী- 

লোক ) সম্ভাঁষণ করে । ছুপ্লার ইক্দ্রিয়বিষয়ের নিকট গমন করিলে 

মুনিদিশেরও চিত্ত বিচলিত হয় | ক্ষুদ্র জীবসকল মর্কটটৈরাগ্য করিয়া 
ইক্দ্রিয়চরিতার্থে রত থাকে । এই সকল হৃদয়ভেদী ব্ধক্য শ্রবণে পীরি- 

বদ্গণ নির্বাক হইলেন] পুনরায় আর এক দিন সকলে মিলিয়। হরি- 

দাসের জন্য অনেক অনুরোধ করত তাহার এই সামান্য অপরাধ 

' মার্জন। করিতে বলেন, কিন্তু সকল চেষ্ট1 নিষ্ষল হুইয়! যার । চৈতন্য 

কহিলেন, আমারই মন আমার বশীভূত নহে ,বৈরাশী হইব প্রক্কৃতি 
স্পর্শ এবং সম্ভাষণ কি উচিত ? যাও €তাঁমরা আপনর কার্ষো.চলিয়' 

যাও ? পুনরায় এরূপ যদি বল তবে আর আমাকে এখানে দেখিতে 

পাইবে না। তখন কর্ণে হস্ত দিয়া ভয়ে সকলে দূরে প্রস্থান করিলেন । 

পরমানন্দপুরী এ জন্য আঁর একবার অনুরোধ করেন, তাহাতে গৌর 

মহু।বিরক্ত হইয়া! গোবিন্দকে ডাকিয়। বলিয়/ছিলেন, চল আমার অঙ্গে, 

এখখনে অর আমার থাক1 হইল না, আলালনাথে শিয়া আমি একাকী 

বাঁস করিব ।'মহ] বিভ্রীটু দেখিয়া তখন সকলে মিলে অনেক অনুনয় বিনয় 

করেন, তবে প্রভুর চিত্ত স্থির হুয়। ০ন শৌরান্গ এখন থাঁকিলে বর্তমান 
নিকৃষ্ট বৈরাশীদল ভীহাকে হয়ত প্রহার করিত কি উচ্চ পবিত্রতণ, 

বিশুদ্ধ আচার বাবহার তাহার সময়ে ছিল, আর এক্ষণে কি হইয়াছে। 

হরিদাসকে যে তিনি সামান্য লঘু পাঁপে এরূপ গশুক দণ্ড দিলেন তাহ? 

আমি মনে করিতে পারি নাই অন্তর্দ ফিতে তাহার ভিতরে অবশ্য 
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তিন্নি আর কিছু দেখিয়া? থাঁকিবেন। পবিভ্রীত্বা ভক্তদিশের স্বভাবে 

লেকচরিত্র পরীক্ষ+ করিবার এক প্রকার ক্টি পাথর থাকে, অপশিক্র 

হুক্ষদ্নাতিত ব্যক্তির জীবন তদ্দ্ার! সহজে পরীক্ষিত হয় | “ভাহার" 
পুণ্যসংক্কারগুণে পাপের ভুর্ন্ধ বুঝিতে পারেন, খুঢ় কলঙ্কের দাগ 

ভীহাঁদের বিবেক দর্পণের নিকট প্রকাশ হইয়। পড়ে, যোগবলে 

তাহার পাপ পুণ্যের গ্কতি নির্ধারণ করিতে সমর্থ হন। গৌরাজ 

জ্্রীলোৌকসন্বন্গে পনিত্রতা রক্ষার এই এক উজ্জ্বল দৃষ্টাম্ত দেখাইয়" 

শেলেন | পরবে সেই হবিদাস অনুতাঁপে দগ্ধ হুইয়1 প্রয়াগের ত্রিবেণীর 

জলে প্রাণত্যাগ করে । নবদ্বীপের কোন বৈরাণী তথ! হইতে শিয়া? 
প্রীবাসকে প্রথমে এই সংবাদ দেয়, পরে তাহার মুখে চৈতন্য দে কথা 

শ্রবণ করেন । শ্ীবাঁস পুরীতে আনিয়। হরিদণসের বৃত্তান্ত জিজাস। 

করায় প্রভু বলিয়াছিলেন» “ স্বকর্মফলভূক্ পুমণন্ ৮» । 

ভূর রতি দামোদরের ভঙ্খসনা | 

একটি পিতৃহীন উড়িয়া ব্রাক্মণবাঁলক চৈতন্যের নিকট সদ সর্ধদ" 

আলিয়। প্রণাম করিত এবং কথা বার্ত। কছিত। শ্তকুমাঁরমতি স্ন্দর 

বালকের মৃছু ব্যবহার দেখিয়। তিনি তাঁহাকে বড় ভাল বদিতে লাশি- 

লেন। কিন্তু বিরক্ত সন্স্যাঁদী স্পষ্টবাদী দাঁমোদরের পক্ষে 
নিতান্ত অসহা হইয়! পড়িল । নিষেধ করেন তত্রাপি সে মানে নাঃ 

বালক-স্বভাব যেখানে আশীতি পায় সেইখখনে যায়, তাহার নিষেধ 

কার্যকর ছইল না| শেষে দামোদর আর থাকিতে ন| পাঁরিয়। এক দিন 
বলিয়। ফেলিলেন, “ এইবার তৃমি কেমন গৌনাঞ্ী তাহ পুকষোতমের 

সকলে জানিবে গোস্বামীর গুণ এবার বাহির হইবে !”» চৈতন্য বলি- 

লেন দাঁমেদর তুমি কি বলিতেছ ? তিনি বলিলেন, কি আর বলিব? 
তুমি আপনার ইচ্ছামত চলিবে, কাহারে! কথাত শুনিবে না। অন্যের 

মুখ বন্ধ করিতে পাঁরঃ কিন্তু পণ্ডিত হইয়ণ ইহা! বিচাঁর কর ন) যে বিধবার 
সন্ভবনের প্রতি এত দূর শ্রেহপ্রদর্শন উচিত কি ন1? যদিও সে বিধব। 

সতী এবং তপন্বিনী, কিন্ত তথাপি তীহুণর সৌন্দর্য্য এবং যৌবন দোষের 
কারণ হইয়াছে , এবং তুমিও এক জন পরম সুন্দর যুব" পুক্কষ বট | লেক- 
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কাঁণাক।ণির অবসর তুনি কেন দিতেছ ?৮ এই বলিয়া দামোদর মৌন- 
বলম্বন করিলেন । গোৌররস্ছন্দর হাসিয়া! কহিলেন, তুমি নবদ্বীপে যাঁও, 
তথায় স্ষিযা জননীর রক্ষক হইয়া থাঁক। তুমি নিরপেক্ষ হুইয় আমখু- 

কেও সাবধান করি] দিলে” এরূপ না হুহুলে ধর্ম থাকে না, যাহ? 
আমার দ্বারা হয় না, তাহ তোমা! হইতে হয়, অতএব ভুমি মাত অন্ন- 

ধনে গমন কর | অনন্তর অ্বরূপ দামোদর কিছু দিনের জন্য চেতন্যের 
গৃহের অভিভাবক হইয়া নবদ্বীপে বাস করেন । 

শান মহাত্বায কথন 

হরিদাঁদের নির্জন কুটীরে শগৌংর প্রায়ই গতায়াত করিতেন নামমাহ1- 

ত্্যসন্বন্ধে এই যবন ভক্তের কথা বড় প্রামাণ্য ছিল । তাহার সমস্ত জীব- 

নটি যেন নামময়। এক দিন প্রতভু ভীহাঁকে বলিলেন, কলিকাঁলে এই থে 

সকল অসংখ/ যবন+ যাহাঁর। গে ব্রান্মণবধ করে, ইহাদের কিরপে নিস্তার 

হুইবে তাই ভাবিয়া আমি বড় ছুঃখিত হইতেছি। তিনি বলিলেন, সে 

জন্য তুমি চিন্তা করিও না» তাহার] “হারাম” “হারাম” বলিয়া 

মুক্ত হইবে । অজাঁনিল নারায়ণ নামক পুত্রকে ড'কিয়। তরিয়। খি- 

যাঞ্ছেঃ। নামের এমনি গুণ । আচ্ছা তবে পৃথিবীতে যে বন্ুল স্থাবর 

জঙ্গম আছে ইহাদের দশ। কি হইবে? তুমি যে উচ্চৈঃস্বরে নাম সঙ্গী" 

ভন এ্রচাঁর করিয়াছ তাহার ধনিতে তাহণর1 উদ্ধার হুইর1 যাইবে । 

স্থাবরে যে হরিধনির গ্রতিপ্রনি শুনিয়া, তাহা প্রতিধনি নহে তাহা- 

রাও কীর্তন করিয়াছে । পুনরায় গৌর বলিলেন, সমস্ত জীব যর্দি 

মুক্তিলশভ করিয়শ স্বর্থে চলিয়া! যায়, তাহা হইলেত ব্রহ্মাণ্ডে আর 

কিছুই রহিল লা, সব শুন্য হুইয়। গেল * হরিদাস বলিলেন, আবার 

স্ুন্সম জীব উৎপন্ন হইয়া স্থাবর জঙ্গমের সহিত জগৎকে পরিপূর্ণ করিবে। 
হরিদাসের কথায় গেধরাজ প্রীত হইর। ভক্তমগুলীমধ্যে উহার প্রশৎস। 
করিতে লাগিলেন | €কমন সরল বিশ্বাস! জীবসাধাঁরণের মুক্তির 

জন্য কি চদশ্কর আগ্রহ ! গৌধরের এই সকল প্রশ্ের মধ্যে তাহার 

কি স্মকোমল ভাঁব, কি মধুর অমাক্সিকতাঁই প্রকাশ পাইতেছে। 
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সনাভনেনু ন'লাদ্দরি দর্শন। 

সনাতন গে।ন্বামী কিছু কীল রন্দাবনে অবস্থানানস্তর ঝারিখণ্ডের 

বনপথ ধরিয়! নীলাচলে উপস্থিত হন | একে কঠোর বৈরাগেচর পেষণে 

উাহার শরীর নিতান্ত শিখিল হুইর। পড়িয়।ছিল, তাহার উপর আবার 

অনাহাার অনিদ্রা» পথভ্রমণ এন ঝারেিখণ্ডের অস্বাস্থ্যকর জলপাান, 

নান? কারণে সনাতনের সব্বার্দে চর্মরোগ উত্পন্ন হইল এবং তাহ" 

হইতে শোণিত ও রস নিনঃস্যত হইতে লাঙল; তখন তিনি নিতান্ত 

হুর্ববল এবং ভগ্রদেহু হুইপ] পড়িলেন। এই ব্যাধির জন্য বৈরাশীর মনে 

অত্যন্ত গ্রাঁনি ও নিপ্বেদ উপস্থিত হয়। তিনি মনে মনে স্থির করি- 

লেন, একে আমি নীচ জাতি, তাহাতে জগন্নাথের মন্দিরের নিকট প্রভুর 

বাসা, সেখানে জগন্নাথের পরিচারকগণের অঙ্গস্পর্শ করিলে আরও 

আমার অপরাধ রদ্ধি হইবে, অতএব রখের অশ্খে গেখর বখন হুত। 

করিবেন মেই সময় তাহার সম্মুখে রথচক্রে আমি প্রাণত্যাণ করিব] 

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সনাতন হরিদশাসের আশ্রমে খিয়। অতিখি 

হুইয়1 রহিলেন, হার সঙ্গে আলপে পরমানন্দলাভ হুইল, কতক্ষণে 

শৌেখরকে দেখিবেন কেবল এই অপেক্ষা করিতে লাশিলেন। ইতোমধ্যে 

মহাপ্রভু তথায় আমনিয়। দর্শন দিলেন। অসনাঁভনকে দেখিবা মাত্র 

তিনি মহা হরঘিত মনে ভীহাঁকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন। 

খগেধংর কোল দিবার জন্য যত অগ্রসর হন, সনাতন তত পণছে হাঁটেন, 

শেষ নিতান্ত স্ট্রচিত হইয়! ক্লতাঞলিপুটে বলিতে লাগিলেন, দোহাই 

প্রভু! আমাকে স্পর্শ করিবেন না! স্পর্শ করিবেন ন)! একে 
আমি নীচ তাহাতে সর্ধ গাত্র কগুরসে অপবিত্র, অতএব রক্ষ! ককন ! 

যে খেধরপ্রেম গীলিতকুষ্ঠ ব্যাধিশ্রম্তকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে তাহ? কি 

আপনার প্রীণতুল্য শিষ্যের গাত্রকণ্ড দেখিয়া পরাজ্বখ হইবে? অনন্তর 
বল পুবর্বক তিনি দনাতনকে আলিঙ্গন দান করিলেন ] এই স্থানে 

অবনিয়। সনধতন আপনার কনিষ্ঠ অন্গপমের মৃতৃুতনংবাদ প্রাপ্ত হন। 

তাহার ভক্তিনিষ্ঠা আলোচন। করিয়! তিনি কিয়ৎক্ষণ শোক ছুঃখ 

প্রকাশ করিলেন। : 
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চৈতনা গোসাঞ্রী দিব্যজ্ঞনএএভাঁবে সনাতনের মনোগত অভিপ্রায় 

বুঝিতে পারিয়। এইরূপ বলিয়াছিলেন। দেহত্যাগে যদ্দি ক্লষ্ণকে 

পাওয়! যাঁয়, তবে কোটি দেহ নিমেবের মধ্যে ত্যাগ করিতেই বা? ক্ষতি 

কি? তাহাতে কিছু হয় ন।, বুষ্ প্রাপ্তির উপায় ভক্তি আর ভজন । 
দেহনাঁশ তমোঁগুণের লক্ষণ, ইহাতে পাপ হয়। সাধক ০ম ভষ্ত্ির 

বিরহে প্রীণত্যাশ করিতে চায় বটে, গীঢ় অনুরাগের অভাব হইলে 
মৃত্যুবাঁঞ্। হয় সত্য, কিন্তু সেই বিরহজ্বালশই অখবার প্রথণনাথকে নিকটে 

আনিয়। দের, সুতরাং তাহাকে আর মরিতে হয় না। তুমি এ কুবুদ্ধি 

ত্যাগ করিয়া শ্রবণ কীর্তন কর, অচিরাঁশ কৃষ্ণ ত্রেমধন পাইবে। ভীহার 

ভজনে নীচ জাতি অযোগ্য নহে, আবার মৎকুলোভ্ভব বিএ হইলেও 

তাহাতে যোগ্য হওয়া যায় না। এবিষয়ে জাতি কুলের বিচার নাই, 

যে ভজন করে সেই শ্রেষ্ঠ; (সে ব্যক্তি হীন অভক্ত হুইয়'ও উচ্চ হইতে 

পাঁরে। দীনের প্রতি ভগবানের অধিক দয়া; কুলীন ধনী পণ্ডিত 

ইহুবর1 বড় অভিমানী; ছরিপদাঁরবিন্দ-বিযুখ ষড়ুগুণয়ুক্ত বি প্র অপেক্ষা? 

হরিগত-প্রাণ চগ্ডালকে অেন্ঠ বল যায়ঃ ইহা ভাগবতে কথিত আছে। 

ভজনের মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন আত্মনিবে- 

দনশদি ভক্তির এই নবন্বিথ কার্ধ্য উত্ক্ুষ্ট বিষয়; হুরিট্রৈমেই হরিকে 
আনিয়া দিতে পারে,» তন্ভিন্ন অন্য উপায় নাই | নিরপরাধে নানসঙ্গীর্তবন 
কর1 ইহাই সপর্বাপরি সার জানিবে | সনাতন অকস্মাৎ এ সকল কথ? 

শুনির1 একবারে অবাক হইয়! গেলেন । অতঃপর প্রভুর চরণে পরির়। 
বলিতে লাগিলেন ঠাকুর, আমাকে জীবিভ রাখিলে তোমার কি লাভ 

হইবে ? আমি অতি হীন পাঁনর, তুমি সকলি জান, যাহ? করাও তাহাই 

করি। গেখর, বলিলেন” ভুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়খ এক্ষণে 

আবার পরের দ্রব্য বিনাঁশ করিতে উদ্যত হইয়াঁছ ? ধর্শীধর্ম বিচার 
করিতে পার ন1? তোমার শরীর দ্বারা আমি বু প্রয়োজন সাধন 

করিব। ভক্ত, ভক্তি, ক্লষ্ণপ্রেমতত্ব, ৈষ্বের নিত্যকর্প্া, এবং আচার 

ব্যবছার তোঁম1 হইতে নির্ধারিত ও প্রচখরিত হইবে | মত আনায় 
আমি নীলাচলে আছি, নিজ্ববলে ধর্্শিক্ষ। দিতে পারি নখ, যাহ? আামি, 

নর 2 
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করিতে অক্ষম সে সকল আমি তোম? দ্বার) করাইব। তুমি দেহপাত 
করিবে ইহ! কি আমি সহছিতে পারি? তোম। হইতে লোকে 
বৈরাগ্য শিখিবে, ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব প্রচারিত হইবে, আগার প্রিয় স্থান 
লুগুতীর্থ মধুর ধ্ন্দাবনের প্ুনকদ্ধার হইবে | হরিদাস, তুমি নিষেধ 

করিও যেন সনাতন অন্যায় আচরণ না করে, এ ব্যক্তি পরের দ্রব্য বিনস্ট 

করিতে চায় । হরিদাস বলিলেন ভোঁমার শীসম্তীর হৃদয়ের কথ কে বুবাবে ? 

কাহাণর দ্বার! তুমি কি করাও তাহ? তুমি না) জানাইলে জানিতে পারি না। 

অনখতন ভখন কখঞ্িঃশ পরিমাণে স্ুষ্ডির হইলেন এবহ বলিলেন ঠাকুর, 

আমি কাঁন্ঠ পুভ্তলিকাবৎ, আপনাকে আপনি চিনি না, তুমি যেমনে 

নাঁচাও তেমনি নাচি। বস্ততৎ জনাতন যা? বলিয়াছেন ইহা বড় 

ঠিক কথা। মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক গীতি কিরূর্প* সে কোন্ কার্ষোর 

উপযুক্ত কি প্রণালীতে তাহার হ্ৃদয়তন্ত্রীর স্বর মিলাইরা তাহাকে 
বাঁজাইতে হয়, কোন্ স্থানে আঘাত করিলে তাহার ভিতর হইতে অমৃ- 

তের আত বাহির হইতে পারে, এই জগজ্রপ নশট্যশালায় কোন্ ব্যক্তি 

কোন্ অংশ লুন্দররূপে অভিনয় করিতে সক্ষম, অন্তর দশশর্শ মহাঁপুকষযেরাই 
কেবল তাহা! জীনেন। যখন নীনব হৃদয়ের লুকায়িত সম্পত্তি তাহারা 
বাহির করিয়া দেন তখন মানুষ আপনাকে আপনি চিনিয়। আহ্লাদে 

পুলকিত হয়| আমাদের গুণের গৌর এই মহুণমন্ত্র জানিতেন | মহা" 

গুকযের) যে কেবল জীবতত্বের নিগুঢ় রহস্য উদ্ডেদ করিতে পারেন 

তাঁছ। নহে? ভগবানের গুপ্ত অভিপ্ায় পরিব্যক্ত করিয়। তাহার? সাধা- 

রণ জনলমাাজকে অবণকু করিয়া দ্বেন। প্রেরিত মহণজনদের কাঁর্যাই 

এই ধে, উহার জীব ও ঈশ্বরের গৃুট়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়! জগতের কল্যাণ 

সাধন করিবেন, ইহারই জনা তীহাদের আবির্ভীব। অনস্তর প্রভুর 

আজ্ঞায় ছরিদীনও সনাতন বৈরাশীকে বুঝাইয়।? বলিলেন দেখ সনাতন, 

তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? প্রভুর নিজদেহের কার্য্য 
তোমার দ্বার! তিনি করাইবেন, ভক্তির সিদ্ধাস্তশীস্্ম আচারনির্ণয় তুমি 

প্রচার করিবে, ইহা! অপেক্ষা তোমার সেধভাগ্য আর কি হইতে পারে ? 
আমি ব্থা জীবন ধারণ করি, আমার এ দেছ প্রসভুর কোন কার্যে 
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আদিল ন1| সনাতন বলিলেন, তুমি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম 

সঙ্কীর্ভন করিলে নামের মহিমা জগতে প্রচার করিয়] খেলে, এমন আর 

কে পারিবে? ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ০োমার তুল্য ভাগ্যবান আর আমি 
কাহাকেও দেখি না| কেহ আপনি আচরণ করে প্রচার করে না, 

কেহ প্রচার করে আচরণ করে না, তুমি আচার প্রচার ছুই কার্ধাই 
করিরা থাক | . 

কিয়দিদবসাম্তে রখযখত্রার কালে গৌরের সমস্ত ভক্তবন্দ এখানে 

আসিলেন, শনাতনের সঙ্গে তাহাদের আলাপ পরিচর হইল। এই 

রূপে তিনি থাকেন, এক দিন গেৌরাক্গ যমেশ্বর টোট৭ নামক স্বণনে 
শিয়া! তীহাকে তথায় আহ্বান করিলেন | জৈষ্ঠ মালের মধ্য হ্র্যোর 

প্রচণ্ড কিরণে সমুদ্রের বালুকাঁরাশি অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছে, চতু- 
দ্দিকে আগুনের হল্ক' ছুটিতেছে, সহজ পথ ছাড়িয়] সেই তগুবালু- 

রাশির উপর দিয়! সনাতন চলিলেন, পায়ের তলায় ফোক্ষা পড্ডিল 

তাহছাও বুঁবাতে পারিলেন না। প্রভু তদ্বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাস! করাতে 

তিনি বলিয়াছিলেন, আমি অস্পৃশ্য পামর, নসিংহদ্বারের পথে জগন্নাথ 

দেবের মেবকগণ যাঁতীয়ীত করে, মেপথে চলিবাঁর আমার অধিকার 

নাই। চৈতন্য সন্ভন্ট হুইয়। বলিলেন, যদিও তুনি দেক ও মুনিশণের 

বন্দনীয়.পবিত্রত্ষভাঁব, তখাপি মর্ধযাদীপালন করণ বিধেয়, অনাথা লোকে 
উপহাস করে, নিজমর্য্যণাদা ব্রক্ষ। করিলে আমার মন সম্ভষ্ট হয়, তুমি 

ন|করিলে তাহা আর কে করিবে? তদনন্তর কণুরসলিক্ত সলাতনকে 
তিনি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন দাঁন করিলেন । 

একে নিজের নিক্লুষ্টত1 ম্মরণে গ্লানি বোধ তাহার উপর গেখর- 

প্রেমের উৎপীড়ন, এই সকল কারণে সনাতন আপনাকে নিতান্ত অপ- 

রাঁধী বোধ করত ইতিকর্তবাত) বিষয়ে জগদাঁনন্দ পগিতের নিকট পর+- 
মর্শ চাঁহিলেন। ভিনি বলিলেন, ব্বদ্দাঁবনই তোমার পক্ষে উপযুক্ত 
স্থীন, রখযাত্রার পর তুমি সেই খাঁনেই চলিয়া! যাও। এ কথণ সনাতন 
গৌরকে জ্ঞাপন করাতে তিনি বলিলেন, কি! কাঁলিকার জগী' সে নাবা- 

লক হুইয়া কি না তোমাকে আবার উপদেশ দেয়? তুমি হইলে অশমার 
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উপদেষ্ট1 এবং গুকতুল ব্যক্তি, সে তৌমাঁকে শিক্ষা দিতে যায় £ তুমি 
বিজ্ঞ জ্ঞানী, আমাকে তুমি ভক্তির কত ব্যবহৃণর বুঝাইয়। দিয়ছ, বালক 
জগা তোমাকে উপদেশ দিবে? মর্ধ্যাদী লঙ্ঘন আমি সহা করিতে 
পারি না । তোমার দেছ আমার পক্ষে অমৃত সমান, ইহখকে তুমি 

প্রাকৃত মনে করিয়। ঘ্বণা কর, কিন্ত আমি প্রাকৃত দেছ বলি না। আমি 

সন্র্যসী, তোমাকে ত্যাগী করা আমার অনুচিত কার্য, ঘবণ! করিলে 

সন্ন্যাসীর ধর্ম নট হয়। তাহ? শুনি! ছরিদশীন বলিলেন ঠরঁকুর !এ তো- 

মার গ্রবঞ্চনাঁর কথ। আমি মানি না, আমাদিগকে যে তুমি গ্রহণ করি- 

যাছ ইহাতে তোমার দীনের প্রতি দয় ভিন্ন আর কিছুই গকাশ করে 

ন1| গেগর ঈবদ্ধান্য করিয় বলিলেন, « শুন হরিদাস, সনখতন, মনের 

কথ। তবে বলি শ্রবণ কর। তোমাদিগকে বালক বোধে আমি স্সেহ 

করিয়। থাকি । মাতার পক্ষে বিষ্ঠামুত্রক্রেদদৃষিত সন্তানের শরীর যে- 

মন আঁদৃত সনাঁতনের দেহু আমার পক্ষে তদ্রূপ, ইহা! আলিঙ্গনে স্বণাঁর 

উদয় হুয় না । বৈষ্ণবের দেহ কখন প্রাকৃত নহে । ভক্ত যখন দীক্ষিত 
হুইয়! ভগবখনে আত্মসমর্পণ করে, তখন তিনি তখহাঁর দেহকে অপ্রারূত 

চিদীনন্দময় করিয়? লন, ভক্ত সেই অপ্রাককত দেছে হুরিচরণ ভজন? 

করে। ভীগবতে উক্ত হইয়াছে, * মর্তে্যা যদ! ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবে- 

 নিতাত্ব! বিচিকীর্ষিতো মে॥। তদামৃতত্বং এ্রতিপনদ্যমাঁনে, ময়াত্বভূয়'য় 

চ কপ্পতে বৈ ॥৮ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আঁমীতে যে আত্মসমর্পণ 
করে ০স অম্ৃতত্ব লাভ করিয়! আমার সঙ্গে একাত্ম! হুইয়? যায় । সন+- 
তনের দেহে ভথবান্ কণড উৎপাদন করিয়। আমাকে পরীক্ষণ করি- 
লেন। আমি যদি ইহাতে ঘণ। করিতাম তাহার নিকট অপরাধী হই- 
ভাম। আপনার পারিষদের €দহে করুরস ইহা? ছুর্খন্ধ নহে । অতএব 

সনাতন তুমি ভুঃখিত হুইও না, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া! আমি বড় 

সুখ পীই। ভার এক বৎসর তুমি এখানে থাক, তাহার পর আমি 

ভোমাকে র্ন্দাবনে পাঠাইব 1 প্রভু সনাতনকে যে পুত্রবাৎ্সল্যের 

কথা বলিলেন ইহ বড় মিষ্ট কথণ। ভক্ত মহাপুকষের1 অনুগত শিষ্য- 
দিগকে যেরূপ ভীল বসেন তাহা মাতৃন্সেছ অপেক্ষাও মধুরতর? এ কথ 
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গৌরভক্তজনেরা বিশেষরপে অবর্থত ছিলেন | জননী স্তনচুর্ধদাঁনে 
সন্তানের পার্থিব দেহকে প্রতিপালন করেন কিন্তু সাধুশক ঈশ্বরপ্রেরিত 

থাত্রী ইইয়! শিষ্যের শৈশব অমরাত্বাকে প্রেম ও প্ুণাছুগ্ধ দানে 

পরিপোষণ করিয়া থাকেন। জশ্বরাঁবিষট সাধু দিব্যজ্ঞানাঁমৃত পণন 
করাইয়া আপনার সন্তান তুল্য শিষ্দিগণকে যে ভাবে প্রতিপালন 

করেন তাহার নিগুঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে স্বর্থের দ্বার 

উন্মুক্ত হুইয়। যায়। সন্তান পোঁষণের জন্য যেমন মাতার প্রয়োজ ন, 
আবত্াার ধন্ষেশল্রটিতর জন্য তেমনি দেবভাবাবিষ ধর্ম গুকর প্রয়েশজন । 

তদনন্তর দোঁলধাত্রীর উৎসব সাঙ্গ হইলে কি কি কার্য করিতে হইবে 

তৎসমুদর় উপদেশ দিয়া সনাতন বৈরাগীকে প্রভু ব্বন্দাবন পাঁঠাইয়] 
দিলেন। তথায় রূপ সনাতন ভ্রাতৃদ্ধয় একত্রিত হইয়! বনুল গ্রন্থ রচন' 

করেন। সনান্তন ভাখগবতামৃত শ্রন্থে ভক্ত ভক্তি কৃষ্তত্তঃ সিদ্ধাস্তনার 

পুক্তকে রন্দাবনলীলারস, হরিভক্তিবিলাঁমসে বৈষ্ণবগণের নিত্যকর্খ্, 
তম্ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ব্লহৎ গ্রম্থ অনেক এচাঁর করিলেন। রূপ গোন্বামী 

রসামৃতসিন্ধুনীর গ্রন্থে ভক্তিরসের ব্যখ্যান বিবৃত করেন, উজ্জ্বলনীল- 

মণিতে রাঁধাকফ্ের লীল? বর্ণন করেন? তন্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ তাহা 
কর্তৃক প্রচারিত হয়| অন্ুুপমের পুত্র আীজীবগোন্বামী নিত্যানন্দের 
নিকট দীক্ষিত হইয়1 এই সময় জ্যন্ঠতাতদিখের সঙ্গে মিলিত হন, এবং 

ট্সন্দর্ভ, ভাগবতসন্দর্ভ, গোপাল চম্পূপ্রভৃতি বনুল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ! 

শদুযুন্ম মিশ্রের ভক্ভি শিক্ষা । | 

এক দিন গ্রহ্যন্ন মিশ্র তত্তুজিজ্ঞাস্ু হইয়া! চৈতন্যের নিকট গীঁমন 
করাতে তিনি বলিলেন আমি কিছু জানি না, তুমি রামানন্দ রায়ের 

নিকট বাণ, তাহার মুখে কষ্চকথ। শুনিয়! পরিতুষট হুইবে। গ্রহন 
রাঁয় ভবনে উপস্থিত হুইয়! শুনিলেন, রামানন্দ নির্জ্জন স্থানে উদ্ভাঁন- 

মধ্যে হুইদী কিশোর বয়স্ক ন্ন্দরী নর্ভতকীকে নাটকাভিনয় শিক্ষ1 দিতে- 
ছেন। নির্বিকারচিত্ত রামানন্দ আপনাকে সেবক ভ্ভানে সেই ছুই 

জনের অল্প মার্ন1» বেশ বিন্যাসাদি কার্য অ্বহ্তে করিতেন এবং 

তাহা দিশকে শীতখভিনয় শিক্ষণ দিতেন | এখম দিবসে মিশ্রের সঙ্গে 
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তাঁহার ধর্মালাপ হইল না, পর দিন তিনি তাহাকে আসিতে অনুমতি 
করিলেন । মিশরের মুখে গেধুর এই সকল কথ? শুনিয়1 বলিযক়াছিলেন, 

আমি বিরক্ত সন্ব্যাসী, দর্শন দূরের কথা, প্রকরূুতির নাম শীনিলে'আমার 
বিকাঁর উপস্থিত হয়, কিন্ত রামানন্দ এ বিষয়ে কেমন নির্বির্বকীর !. 

আহার দেহ অপ্রাক্কত, কে ভীহার মন্ঘ বুবিতে পারে? ভাগবত 
শান্ত কেবল শুন] খিয়াছে যে, বিশ্বাসী হুইয়) বরাঁসবিলীসের কথ। 

শ্রবণ করিলে হুৃত্রোশ কাম বিনষ্ট হয়, মনুষ্য মহণধীর হুইয়। প্রেমভন্ত্ির 

উজ্জ্বল মধুর রসের আম্বাদন পায় এবং ক্কষের মাধুর্য রসে আনন্দে 

বিহৃখর করে। পরীক্ষিত প্রতি শুকবাঁক্যৎ__“বিক্রীড়িতং ব্রজবধূ- 
ভিরিদঞ্চ বিউটৈাঃ, শদ্ধাঘিতোহনুশ্নুয়াদথ বর্ণয়েদ্বা। ভক্তিৎ পরাহ 

ভগবতি গ্রতিলভ্যা কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতাচিরেণ ধীর 1 ইহ" 
যে পীঠ করে এবংশুনে সে নিত্য সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়| রায়ের ভজন প্রণালী 

রখগীনুগী।, তিনি মিদ্ধ ছইয়শছেন 1 মিশ্র, তুমি পুনরায় ভীহাশর নিকট. 

যাও, তিনি কি শিক্ষা) পেন আমাকে আনিয়। বলিও | অপর দিনে 

 শছ্থান্ন রামানন্দের সভায় উপস্থিত হইয়া ৫প্রমরসতত্ব শুনিতে অখরন্ত 
করেন.। সতপঞ্রসঙ্গের এমনি গুণ, তৃতীয় গুছুর বেল) হুইয়া! শৌল 

তথাপি কনহারে। ক্ষুরা তৃষ্ণ। বোধ নাই, পরিশেষে রায়ের এতদূর 
উত্দাশহ র্দ্ধি হইল যে তিনি আনন্দে হ্ত্য করিতে লাশিলেন। 

অনন্তর মিশ্র তীহার উপদেশে বিগ্বলিতচিত্ত হুইয়। প্ুনর্বর চৈতন্যকে 

সমস্ত বিবরণ অবগত করিলেন, রামানন্দের বিনয় ও মন্ততার কথা 

কহিিলেন। প্রভূ শুনিয়' বলিলেন, রামানন্দ আপনার গুণ আমার 
উপর আরোপ করে, গৃহস্থ বিষয়ী হইয়াও ইন্দ্রিয়ণণকে পরাজয় করত 

সে সন্াশসীদিশকে উপদেশ দেয়। প্রধান বৈষ্ণব দলের মধ্যে বায় 
রশমীনম্দ যদিচ উচ্চ পদন্ছ এক জন রাঁজকর্শচারী ছিলেন, কিন্তু উহাকে 
সকলে বিজিতেক্দ্রিয় নির্বধ্বিকারচিত্ত বলিয়। শ্রদ্ধ! করিতেন । 

রর ্ কোন কবর মনঃপীড়া। 

ক্বর্ূপ দীমেদর কিরূপ তেজীয়ান্ লোক ছিলেন তাহার পরিচয়. 

আমি পৃর্রবেই দিয়াছি। তিনি বিদ্যা, সরলত এবং নিষ্ঠীতে খেধরের 
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অতিশয় প্রিয়পীত্র হুন। কিন্তু বড় মুখর ছিলেন। একবার কোন এক 

জন গেড়দেশবাঁসী ব্রাঙ্গণ চৈতন্যলীলার এক খানি নাটক লিখিয়া 
আনে, ,তাঁহাকে তিনি যেরূপ বিপদ্গ্রস্ত করিয়াছিলেন তাছা। মনে 

হুইলে আমার লেখনী অচল হয় । স্বরূপ জীবিত থাকিলে হয়ত এই 

“ ভক্তি টচ তনাচক্ড্রিকা”, গ্রন্থ আমাকে আর লিখিতে হইত না । ভয়ানক 
তেজন্বী সারগ্রাহী সুপণ্ডিত নবীন গ্রন্থকারদিখৌর রসানভিজ্ঞত1 এবং 
জ্ঞানের অন্পত) তাহার নিকট অমার্জনীয় ছিল । শৌধরের শিষ্যদলের 

মধ্যে অনেকগুলি ক্তবিদ্ত প্রবীণ শাক্ত্রজ্ঞ বাক্তি ছিলেন, অমি তাহাদের 

শিষ্যান্ুশিষোরও উপযুক্ত নহি । কেবল ভক্তির ধর্ম বলিয়। আমার 

ন্যায় ব্যক্তি তন্মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। ভক্তির তরঙ্গ যখন এ 

দেশে প্রবাহিত হুইল, তখন অনেক হৃতন কবি ও খ্রান্থৃকার বৈধ নদলের 

মধো উদ্দিত হইলেন, বাণপারটি বাস্তবিক আস্তেপান্ত কবিত্বরমেরই 

প্রতিকৃতি । বঙ্ছদেশীয় উপরেধক্ত বিপ্রটি গৌরচরিত্রের এক নাটক 

লিখিয়। তাহাকে শুনাইবখর জন/ নিতান্ত আগ্রহ্থান্বিত হন। এ সম্বন্ধে 

এইরূপ নিয়ম ছিল যে কোন ব্যক্তি কিছু রচন1 করিবে অশ্খ্ে স্বরূপকে 
তাহা শুনাইবে, তিনি অনুমোদন করিলে তবে গৌরাঙ্গ তাহা! শুনিবেন। 

সিদ্ধান্তের বিকদ্ধ কোন রসাঁভাম তিনিন শ্রবণ করিতেন না ] ব্যধকরণ 

ও অলঙ্কারদোযয়ুক্ত ভক্তিরসবিরছিত অসার কাবা নাটক শুনিতে 
দাঁমোদরও বড় বিরক্ত হইতেন। ভগবান আচার্ষের অনুরোঁগে এই 
নাঁটক শুনিতে বনিয়! শেষে তিনি সেই নবীন গ্রস্থকীরকে এমন ভণ্যসন+ 
করিলেন যে তাহাীকে এককালে মাটি করিয়া! দিলেন । সভার মধ্যে 

তাহার দুর্দশা দেখিয়া আমাদের বড় দুঃখ হইয়াছিল । পরে তাহুকে 

কেণনরূপে সান্তনা প্রদান করিয়। দেশে পাঠীন হয় । অনন্তর ব্রাহ্ম- 

ণের ছুইখে দুঃখী হইয়া! দামোদর তাহাকে মিষ্ট বচনে বলিলেন? 

বৈষ্বের নিকট শিয়া তুমি ভার্ধবত পাঠ কর॥ গেধুরপদে শরণ ল্ড। 
উহার ভক্তগণের অঙ্গে সঙ্গ কর, তাঁহুশর পর এ সব তত্ত্ব লিখিতে 

পারিবে। ব্রাক্ষণ তখন অতিশয় লজ্জিত এবং.অপ্রতিভ হইয়া শৌরচ- 

জ্রের সঙ্গে বৈরাগী হইয়! রহিল । 



৮৮ ভক্তিচৈতন্যচক্দ্রিকা। 

এই সময় হইতে চৈতনোর হৃদয়ে অন্ত এক উচ্চ ভ'বের বিরহ ব্যাকু- 

লত1 উপস্থিত হয়| প্রেমময়ের প্রেমে যত তাহার অন্গরাগ আসক্তি 

রদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে সময়ে সদয়ে প্রেমবিকাঁর ও বিচ্ছে- 

দ[নলও অন্তরে জলির! উঠিতে লাশিল। দিবসে নানাবিধ সদাঁলে'চন, 

 দেবদর্শন, সঙ্কীর্তন, ভক্তসজ ইত্যাদি কার্ধো ভুলিয়া থাকিতেন, রখত্রি 

হইলে বিরহবিকাঁরে প্রাণ উতৎ্কন্ঠিত হইত | হৃদয়নাঁথকে জর্ধক্ষণ নয়নে 

নয়নে রাখিতে ন| পারিলে তীঙার পিপাসাঁর নিরৃত্তি হইত না) এই 

অবস্থায় রূপ দামোদর নিকটে থাঁকিয়] প্রেমলীলীর অঙ্গীত করিতেন, 

এবং রামানন্দ রাঁয় বিবিধ প্রেমতত্ত্ব ও মাধুর্ধ্যরমের কবিতা শুনাঁইতেন, 

তাহাতে উ্াহ্গার কথঞ্চিৎ তৃপ্যন্ুভব হইত। গৌঁড়দেশস্ছ ভক্তগণ 
যে চারি মাস নীলাচলে বাস করিতেন, তীহাদের সহব্ধনে সে সময় 

মহাপ্রভুর মন অপেক্ষাকত ন্ুস্থির থাকিত। 

| রঘুনাথ দাসের উৈরাগা | 

রঘুনীথ দখসের বৈরাগ্যব্বতাত্ত পূর্বেই কিছু উল্লেখ কর) হইয়াছে, 
যেরপে পরে তিনি সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়। গৌরের সঙ্গী হইলেন 
তদ্বিরণও অতীব আশ্চর্যজনক | রঘুনাথ মর্কটবৈরাগ্য পরিত্যাগপুর্র্বক 
নির্লিগুভীবে কিছু দিন সংসারে ছিলেন। তদনন্তর বুন্দীবন হইতে 
মহাপ্রভুর নীলাচল প্রত্যাঁগমন সংবাঁদ প্রাণ হুইয়। তথায় যাইবার জন্য 
উদ্যোগী করিতেছেন, এমন সময় তীহার পিতৃব্য ছিরণ্য দত্ত অগুগ্রাম 

অঞ্চলের জমিদারি মকর করিয়া লইলেন। তিনি বিশ লক্ষ মুদ্র/ কর 

সংগ্রহ করিয়। বাঁর লক্ষ মাত্র নবঁবকে দিতেন | উক্ত জমিদাঁরির পূর্ব 

শাসন কর্তী এক জন মুনলমান এই কথ নবাবকে জানাইয়। বাদ 

সাধিল। উজির তদন্ত করিতে আঁনসিলেন, হিরণ্য এবং আর আর 
সকলে পলাঁইল, রদ্ষুনাথ বন্দীভূত হইলেন তিনি শান্তভাবে মিষ্ট 

বাকা এ মুসলমানকে অনেক বলিয়। কহিয়া তাহাকে কিছু অংশ দিতে 
স্বীরুত হুইয়! সমস্ত গীগুগোল মিটাইয় এক বগুসর কাল পরে পলারনের 

পথ দেখিতে লাখিলেন। পুনঃ পুনঃ রজনীযোথে গোপনে প্রস্থান 

করেন আর বারংবার ভীহার পিতা তাহাকে ফিরাইয়া অনেন। 
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রঘুনাথের মাতা গধোঁবদ্ধন দাসকে বলিলেন, পুত্র উন্মাদ হইয়াছে, 
উহাকে দি দিয়! কাপিয়া রাখ । পিতা তাহাতে এই উত্তর কর্রিলন 

যে, ইক্জ্রের'ন্যাঁয় এশ্বর্ধ্য, অপ্নরতুল্যা স্ত্রী যাহাকে ধাপিতে পাঁরিল নণ, 
নামান্য রজ্জ দ্বারা কি তাঁহণকে বাধিয়! রাখ যায়? ইহার উপর 

চৈতনোর পা হইয়াছে, ভীহাঁর পাঞগীলকে কে ধরিয়া! রাখিতে পারে? 

অতঃপর রঘুনাথ পাণিহাটী গ্রামে নিত্যাঁনন্দের নিকট চলিয়। গেলেন। 
অবধুত নিতাই তীহ।কে দেখিয়া খলিলেনঃ ওরে চোঁর ! এন দিনে তুই 
এলি? এস! এন! আজ আমার বন্ধুগণকে তুমি দধি চিড়ার ফলার 
খাওয়াও । রঘুনাঁথ মহা? আনন্দিত হইয়। মেইখানে এক চিডামহ্োৎ- 

সব করিলেন। যত লোক সেখানে ছিল, এবং যত লোক দেখিতে আসি- 
যাছিল প্রতোককে এক মালা হুধচিড়া এবৎ এক মাল্না দধিচিড়। 

দেওয়া হয়। শত শতনৈষণব প্রেমের ঝাকি দিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে 
.ফলবর থখইলেন, তদদর্শনে নিতাযানন্দের যৎ্পরোনাস্তি সআ্খবোধ হইল। 

তিমি নিজেও ছুই মাঁল্ম। চিড়ংর ফলাঁর খাইলেন। যেদেখিতে আসে 

সেই খায়, মহা মহোৎসব লাশিয়া গেল | দ্রপ্যবিক্রেভাগশণ দ্রবা বিরুষ্ষ 

করিয়? মূল্য লইল এবৎ তাহা নিজেরই ভক্ষণ করিল | আঅশহারের পর 

মহ! উদ্যমের সহিত হরিনাম সন্কীর্ভতন হয়। মহোৎসব শেষ হইলে রঘ্ু- 
* নথ সভক্ত নিত্যানন্দের নিকট চৈতন্যসঙ্গলশভের জন্য প্রার্থন। 

করিয়া বিদায় হইলেন । ভোজনের পর বৈষ্বগীণকে ষে যেমন পাত্র 
দশ বিশ শত মুদ্রী এবং নিত্যানন্দের সেবার জন্য তাহার ভূতাছস্তে 

গোপনে এক শত স্্র্ণ মু্রা প্রদান করিয়া দাঁনরন্বুনাথ গুছে প্রস্থান 

করিলেন । থুহে গিয়। তদবধি অন্তঃপুরে আর প্রবেশ করেন নাই, 

যে কয় দিন বখড়ীতে ছিলেন প্রহরীর দ্বার! বেষ্টিত হুইয়+ বহির্ববাটীতেই 

থ/কিতেন। এক দিন স্মযোণ পাইয়া বনে বনে নীলাচলাভিমুখে 

একীকী পলায়ন করিলেন। রখবাব্রিগণও এই সময় শ্রীক্ষেত্রের পথে 

বাহির হুইয়ছিল | গোবর্ধীনদাীস, পুত্রকে ফিরাইবার জন্য শিবান- 

ন্দের নিকট পত্র লিখিয়! লেশক প্রেরণ করেন। কিন্ত রঘুনাথ যেপথ 

ধরিরাছিলেন সে পখে লোক জনের গতি গ্রিধি ছিল নী। নদী পর্বত 

১২ 



১৯০ ডক্ক্রিচৈতন্যচন্দিক। | 

বন প্রন্তর পার হইয়। অনাহারে অনিদ্রায় বু ক্লেশ সহা করিয়া তিনি 

দ্বাদশ দিবসে একবারে তচতন্যসমীপে উপনীত হইলেন | রঘুনখথকে 

পাঁইয়! মহাপ্রভু অতুল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন |" তাহাকে 

কোল দিয়! তিনি সভাস্থ সকলকে বলিতে লাগিলেন, ইহার পিত' 

এবং পিতৃব্য বিষয়ের কীট, কিন্ত ভগবানের ক্পায় রম্ুনাথ তাহা হইতে 

উদ্ধার হইল 1 তভীঁহখকে পথশমে নিতান্ত ক্লিউ ও মলিন দেখিয়' 

দশমোদরকে প্রভু বলিয়! দিলেন, তুমি ইহাকে প্রত্র সমান দেখিয়। 

পালন করিবে, আমি তোমার হভ্তে রম্ঘুন্াথকে সমর্পণ করিলাম । 

নিজভ্ত্য গোবিন্দকেও বলিলেন, রঘুনাথ পথে বড রেশ পাহয়। 

অখুনিয়ঁছে ইহাকে ভালরপে শুজ্রষা কর। শেষে এই রঘ্ুনাখ এমন 

বৈরাশী হইলেন যে বি কছু দিন পর্য্যন্ত চিংছদ্বারে কাঞ্জীল ভক্তদিণের 

সঙ্গে অন্ন ভিক্ষ1 করিয় খাইতেন । পরে তাহা গেল, গাঁভীদিগের 

মুখভ্রষ পরিত্যক্ত পর্ুু(ষিত অন্ন সংগ্রহপূর্বক খেখত করিয়া! তাঁছার দ্বার। 

প্রাণ ধারণ করিতে লাশিলেন | তীহাঁর কঠোর বৈরাগ্যাচরণের কথা 

শুনিয়? যদিও গৌর সকল বিষয়ে অনুমোদন করিতেন নন, কিন্তু বীত- 

স্পৃহা ত্যাঁগস্বীকার দেখিয়। তাহার মনে মনে বড় আহ্লাদ হইত। এক 

দিন তিনি বলিলেন, রঘুনাঁথ উত্তম কার্ধয করিতেছে; বৈরাগী হইয়া 

যখহাার1 ভোঙগী বাসন। জিহ্বার লালসা রাখে, নিক্ুষ্ট ইন্ড্রিয়স্তুখের 

জনা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেঃ তাছাঁদের পরমার্থ বিনষ্ট হয়, ভগবান্কে 

তাহার লাভ করিতে পারে ন। বৈরাগী সর্বদী নাঁমসঙ্কীর্তন করিয়। 

শাবক পত্র ফল মূলে আত্মরক্ষ1 করিবে । রগ্ুনাথের আহার্যয সেই পর্যু বিত 

ধৌত অন্ন প্রভু এক দিন খণইয়। আনন্দ প্রকাঁশ করিয়া বলিয়াঁছিলেন, 

তুমি এমন সামগ্রী নিত্য খাও, আমাকে দাও নী! অনস্তর, রঘুনাথ 

ভীহাঁকে বলিলেন, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি আমার কর্তব্য তাহ! 

আমাকে সবিশেষ বুঝাইয়। দ্িন্। শেখর তাহাকে এই উপদেশ দিলেন 
যে, তুমি স্বরূপের নিকট সাধ্য সাঁধনতত্ত্ব শিক্ষণ কর, তিনি তোমার 

উপদেষ্ট1! হই জেন, আমি যাহা? জীনি না, তাহ তিনি জানেন তথাপি 

অখমার কথায় যদি তোঁম'র শ্রদ্ধ। ছয় তবে এই বলিতেছি' শ্রাম্যকথা 
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শুনিবে না এবং বলিবে নণঃ ভাল খাইবে না, এবং ভাল পরবে না, 
অমানীকে মান দিবে, সর্বদ হরিনাম লইবে, মংনসে রাধাকুষ্ঞের 

সেবা করিবে এই সংক্ষেপে তোমাকে যথাকর্তব্য বলিলাম | “তৃণাঁ- 
দপি স্ুনীচেন, তরোরিব সহিফুঞনা॥। অমানিনা মাঁনদেন কীর্ভনীয়ঃ 
সদা হরিঃ ॥ + 

রম্ুনাথের ক্লেশ মোঁচনের জন্য তাহার পিতা একবার চারি শত 

মুদ্রী এব কয়জন ভূত্য ও পরিচশরক ব্রানক্ষণ পাঁঠাইয়! দেন, কিন্ত ভিনি 
তাহ1স্পর্শও করেন নাই। সেই অর্থে মাসে ছুই দিন প্রতভুকে নিম- 

স্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন, পরে তাহ্নাও আর আীতিকর বেধ 

হুইল ন1। ভাবিলেন, বিষয়ীর দ্রব্যে প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হয় না, ইহাতে 
আমারও কেবল প্রতিষ্ঠ মাত্র লাঁভ। এ কথ! চৈতন্য শুনিয়া! আন্ভষ্ট হইয়? 
বলিয়াছিলেন, বিষয়ীর অন্তরে মন মলিন হয়, ইহ1 রাঁজসিক নিমজ্স্রণ, 
দাঁত ভোৌক্ত। উভয়েরই মনকে ইহ1 কলুবিভ করে, পরমার্থতত্ব ভুলা- 
ইয়1 দেয়, রঘুনাখ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয় বড় উত্তম কাঁর্ধযই করিয়াছে | 
রঘ্ুনাথ জপ ধ্যান সঙ্কীর্তনে সমস্ত দিন রাত্রি মগ্ন খাকিতেন, চারি দণ্ড 
মাত্র সময় আছার নিদ্রার জন্য নির্দিউ ছিল; ভেকথারী হওয়ার পর 
ভাল দ্রব্য রসনায় আর কখন স্পর্শ করিলেন না, মলিন ছিন্ন বসন 
পরিতেন, এইরূপে তিনি হগেবরপ্রিয় হুরিভক্ত পরম বৈরাশী হইয়| 
অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়া যান। গেধরাক্গদেব রঘ্বুনাথকে অত্যন্ত 
ভাঁল বাঁদিতেন | কাহাকেই ব। ন! ভীল বাঁনিতেন? প্রত্যেকেই মনে 

করিত এভু সর্বাপেক্ষা আমাকে অধিক অশীতি করেন। আমি এক 

জন অজ্ঞ, অভক্ত আমাকেও তিনি ভাল বালিতেন, সন্মণন করিতেন। 

মন্ুুষ্যর অভ্যন্তরে কি বস্ত্র আছে তাহ) তিনি যেমন বুঝিতেন তেমন 

আর কে বুঝিবে £ এই জন্য আপনি ভক্তচুড়ামণি হুইয়ণও ছোট বড় 

সমস্ত সাঁধু বৈষ্ণবকে উপযুক্ত সম্মান ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন | 
উহার ন্যার-নরোতমেরাই নরগণের প্রকৃত মর্যাদার পক্ষপাতী | 

বল্পভ ভট্্রের শর্বৰিনাশ। 

প্রয়াগের নিকট বাসী স্ুবিজ্ঞ পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট, যিনি একবার তচত- 



৯২ ভক্তিচৈতন্যচন্ডিক। | 

নাকে নিজালয়ে নিমন্ত্রণ করিরশছিলেন, কিছু দিন পরে তিনিও নীলা- 

চলে আমিলেন। ভট্টরের কিছু জ্ঞানাভিমাঁন ছিল, প্রভূর সঙ্গে তর্ক 

বিতর্ক জ্বানালোচন করেন এই ইচ্ছ।, অন্য ভক্তশগণের প্রত্তি তাদৃশ 

মনোযোগ দিতেন না, একটু বিজ্ঞত। এবং পাগ্ডিত্য দেখান যেন উদ্দেশ্য 

ছিল । তীহাার বচনচাতুর্ধ্য শুনিয়া! চৈতন্য বলিলেন, আমি নিত'ই 

অটদ্বত হুরিদাঁস প্রভৃতি সমস্ত ভক্তদিখোর নিকট নাঁন। বিষয় শিক্ষা 
করিয়।ছিঃ তাহাদের সঙ্গে থাকিয়াই আমার ভক্তিলভ হইয়াছে 

ইতিপুর্রে ভট্টের মনে মনে অভিমান ছিল যে সর্বাপেক্ষা তিনিই 
ভাগবতে পণ্ডিত, বৈষ্বতত্ত তাহার মত আর কেহ জানে না, পরে 

গৌরান্ের মুখে অপর ভক্তগণের প্রশৎস। শুনিয় এবং তাহ প্রত্যক্ষ 
করিয়৷ তাহার গর্ব কিছু খর্ব হইল। তথাপি বিদ্যার অভিমান কি 
শীঘ্র যায়? আমি বিদ্াবাগীশ বন্থুশণজ্ত্রদশর্শ জ্ঞানী, অমুক অমুক অন- 
ভিজ্ঞ অপ্পজ্ঞ আধুনিক, অন্ধোৎ্লাহী ভাবুকের1 তত্বববিষয় কি জানে, 

এই অভিমানের বিষ জ্ঞানাভিমণনীর অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়। 
থাকে , সে ধর্মরাজ্যে এবেশ করিলেও উহা ধর্মশীভিমানরূপে তাহার 

পশ্চ1ৎ পশ্চাঁৎ ভ্রমণ করে| কোঁন কম্পিত অখদর্শের সঙ্গে তুলনা! 
করিয়। সে আপনার শ্রীবাদেশ সব্বদ৭ উন্নত এবং বক্র করিয়া? রাখে, 

তদুর্দে আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। ভর্ট মহাশয় এক দিন প্রতুকে 
অনুরোধ করিলেন, আনি ভাগবতের টীক1 করিয়াছি, তোনাঁকে তাহা। 
একবার শুনিতে হুইবে। তিনি তীহাঁর ব্যবহারে তমোগুণের আঁক্রাণ 

পাইয়। এবং ভাবগীতি বুবিয়! পুন. পুনঃ উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, 

তথাপি ভট্ট কিছুতেই ছাড়িবেন ন1» একবার নিজের বিষ্ঠা দেখ!- 

ইবেন | গুকদেবের উদাসীন ভাব দর্শনে অপর ভক্তগণও কেছই 
আর তাহার কথ শুনিলেন ন1। শেষ ব্রাহ্মণ নিতীম্ত লজ্জিত এবং 

অপদস্থ হইতে লাঁখিল | তীহার কথ! কেহ শুনিতে চাঁহেন নাঃ অথচ 
তাঁহাকে শুন1ইতেই হইবে এ এক প্রকার অত্যাঁচশর বিশেষ, এবং ইহ! 

জ্ঞানাভিমানের প্রত্যক্ষ দণ্ডও বটে। অন্ত এক দ্দিন চৈতন্যের সভায় 
তিনি এই কথ] উদ্ধধপন করিলেন যে জীব যদি প্ররূতি এবং কষ যদি 



ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা | ৯৩ 

পতি হইলেন, তবে পতির নাঁম উচ্চারণ তোঁমর1 কেন কর? প্রস্ভু সে 

দিন স্পম্টই ভীঁছাঁকে বলিলেন, তোমার ধর্্ীধর্্ম বোধ নাই? স্বামীর 
আঁজ্ঞ এ্রতিপালন পতিব্রতার ধর্ম, মেই আঁজ্ঞানুনারে জীব কষ্খনাম 
লয়, তাঁছণতে ক্লুষপদে প্রেম হয়, ইহাই নামের ফল। ভট্ট তখন 

অধেখবদন হইয়। স্বীয় আবাসে প্রভ্যাণমন করিলেন । ব্রাক্ষণ কিছু- 
তেই আর প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারে না, মহ! বিপদ হুইল । 

বিস্তাঁর অভিমাঁন মনুষাকে মুর্খের ন্তায় কি অসার করিয়াই ফেলে! ভট্ট 

জয়ী হইবেন, দশ জ;নর উপর পাগ্ডিত্য করিবেন, এই ইচ্ছাটি ভিতরে 

বিলচ্গণ প্রবল। আর এক দিন পৌরাঙ্গের সভায় উপস্থিত হুইয়। 

নমস্কীরপুরর্বক বলিলেন, স্বামীকৃত ভাগবতের ব্যাখ্যা আমি খণ্ডন 
করিয়াছি, তার ব্যাঁখ্যাঁনে একত। নাই, খাহাঁর যেমন ইচ্ছ? সে তেমনি 

ভবে উহ্র অর্থ করে, অতএব স্বামীকে আমি মানিতে পারি না| 

চৈতন্য খগেৌসাঞী হাসিয়া বলিলেন, যে স্বামীকে মানে ন। তাহাকে 

আমি বেশ্যার মধ্যে থণা করি | এ কথ শুনিয়! সভাশুদ্ধ লোক হাসা) 

করিয়] উঠিল, ভ্ট চক্ষে আর কিছু দেখিতে পখন না, মুখ শুকাইয়? 
গেল, লজ্জিত হুইক়। গৃহে খিয়। ভাঁবিতে লাগিলেন, এবার প্রন্ভু আঁমখর 
প্রতি কেন এত নির্দয় হইলেন ? শেষ আপনিই বুঝিতে পারিলেন যে 

আমীর অভিমান বিনাশের জনই প্রভু এমন করিয়াছেন | তখন 

নতশির1 হইয়া তাহার নিকট ক্ষম? প্রার্থনা? করিলেন। গৌর প্রসন্ন 
চিত্তে বলিলেন, শ্রীধর স্বামীর পীকা? দ্বার] ভাগবতের মন্খ্ব জানা ষাঁয়, 

উহার উপর কোঁন কথ বলিও না, ভীহার অনুগীতি হইয়া টীক! রচন। 

কর, ভক্তিপুর্বক নাম গঠন কর, ভশ্ববাঁনের পাঁপদ্ম পাইয়। কতার্থ 
হুইবে। 

গভুর ভোজন সন্ষ্কোচ । 

পুরাতন ভক্ত মাধবেজ্্রপ্গুরীর রামচক্দ্রপুরীনামে এক জন অকাল কুক্মগু 
বচনবিলাঁন সন্যাঁপী শিষ্য ছিল | মাধব এক দিন প্রেমবিরছে খেদ করি- 

তেছেন, রামচন্দ্র তীহাঁকে উপদেষ্টার ন্যায় বলিতে লাশিল, তুমি পুর্ণ 
ব্রহ্ষকে স্মরণ কর, ব্রন্মবিদ্ হইয়া! কেন রোদন করিতেছ ? সে ত্রাহ্জণ 



৯৪ ভক্তিচৈত ন্যচক্ড্রিক! । 

আপনার মনের দুঃখে জ্বলিতেছে, রাঁমচক্দ্র শিষ্য হুইয়। গুককে শিক্ষা 

দিতে আরস্ত করিল। মাধব বিরক্ত হুইয়! বলিলেন, দূর হও তুমি ! 

আমাকে আর সখ দেখাইও ন1, যেখানে ইচ্ছ? সেইখানে চলিয়। যাও, 

তোর সন্মূখে মরিলে আমর অসদ্গতি হইবে | রামচন্দ্র শুককর্তৃক 

এইরূপে পরিত্যক্ত ও তাড়িত হইয় নানা স্থানে কেবল লোকের ছিড্রী- 

ম্বেষণ করিয় বেড়াইত। সে এক জন কঠোরহ্ছদয় বিশ্বনিন্দুক সন্াসী 
ছিল, ভক্তির ধার কিছুই ধারিত ন1 | ঈশ্বরপুরী এই জময় মাধবের 

সেব। শুআ্রব! করিয়। তাহার শ্রিয়পাত্র হন । মাধবের ভক্তি প্রেম 

ঈশ্বরপুরীতে সংক্রামিত হইয়া! তাহ) গেখরপ্রেমোন্নাদের প্রথম উপলক্ষ 

হয়। রামচন্দ্র নীলাচলে আঙিয়। চৈতন্যের আশ্রমে এক দিন নিমন্ত্রণ 
খাইল | তাহাকে জগদানন্দ প্রভৃতি সকলেই চিনিতেন । ভয়ে ভয়ে 
যত্বপুর্ধক অনেক সামন্ী তাঁহাকে ভোজন করান হইল । রাঁমচজ্ৰ 

অণপনি আহার করিয়! জশগীদানন্দকে খাইতে অনুরোধ করিল, এবং 

খাও খাও বলিয়া আগ্রহের সহিত তীহাশকে অধিক ভেশজন করইয়। 
শেষে বলিতে লাগিল, *আ'শমি শুনিয়াছিলখম চৈতন্যের লোকের 
অনেক বেশী খাঁর, তাহা? অগষ্ঠ প্রত্যক্ষ করিলাম | সন্স্যাদীকে ইহার? 

এত আহার করায়, ইহণতেত বৈরাণ্য রক্ষণ! পাইবে না) এইরূপ 
তাহার নিন্দা করিবার রীতি, ছিল | সে বিনা নিমন্ত্রণে অপরের 

প্রস্তত ভিক্ষাঁন্নের ভাগ লইত। ্ 
চৈতন্যের প্রতিদিনের আহারের ব্যয় চ'রি পণ কড়ি নির্দিষ্ট ছিল, 

তন্মধ্যে কাশীশ্বর এবং ভৃত্য গোবিন্দ প্রসাদ পাীইতেন । প্রভু কি 
প্রণালীতে পান ভোজন শয়ন উপবেশন করেন, রাঁমচজ্দ্র তাহার 
অনুসন্ধানে রহিল ।. অন্য কোন দোষ ন। পাইয়। এক দিন বলিতেছে, 

*সন্ন্যধসী হইয়। এত মিষীন্ন খাইলে ইন্ভ্রিয় দমন কি রূপে হইবে ?” 

নানা কথ। বলিয়া, সত্যকে মিথ্যারপে ব্যাখ্যা করিয়া যেখানে সেখানে 

লোকের নিকট এইরূপে সে প্রভুর নিন্দ করিয়] বেড়াইত, আবার 

প্রত্যহ তাহার আশ্রমেও আঁদিত। পুরীর বিদ্যা তিনি টের পাইয়াও 

গুক্ডকুল জ্ৰনে তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন । এক দিন চৈতন্যের 
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বাঁসগুহে কতকগুলি পিলীলিকণ দেখিয়! নিন্দুক রামচন্দ্র বলিতে লাগিল, 

“রাত্রাবল এক্ষবরসনাসীৎ তেন হেতুনা পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। আহে?! 
বিরন্তর্$নৎ সন্নাধসীনামিক্দ্রিয়লীলমেতি ক্রবন্নুখায় গতঃ 1” ইহার 

নিন্দার ভ্ত্ৰালায় নিতান্ত ক্ষন হইয়া প্রত খে।বিন্দকে বলিলেন* অদ্য 

হইতে পিগাঁভোগের এক চতুর্থাংশ অন্ন এবং পাঁচ গণ্ডা কড়ির বাঞ্জন 

আনিবে, ইহাঁর অধিক আমাকে কিছু দিবে ন), ষদি দাও তবে আর 
আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না । এ কথায় সকলের মম্তকে যেন 

বজ্জাঘাঁতভ পড়িল । রামচন্দ্রকে তাহার বনু তিরক্কষার ভৎ্“সন1 করিরা 
বজিতে লশিলেন, এই পাঁপিষ্ঠ হতভাগ্য সকলের গ্রাণ নষ্ট করিবে | 

তদবধি কিছু দিন পর্যন্ত গে'র অর্দভে (জন করিতে বাঁধ হুন। স্তর! 

শিষাদিশীকেও তদনুনারে চলিতে হুইল । অন্নের উপর হন্তাঁরক হওয়াতে, 
কিকফ্টে আমাদিগকে পড়িতে হইয়াছিল সকলে বুঝিতেই পারি- 

তেছেন। ইহাতে রাঁমচন্দ্রের উপর ভক্তগণের জঠ্রান্সি প্রস্থত অজ 

কোপাপ্রি বর্ষিত হইয়াছিল | এইরূপে কিছু দ্রিন যায়, আর এক দিন 
সেই হতভাগ্য পরনিন্দুক ছু আিয়| ঠাকুরকে হাঁনিতে হাসিতে 
বলিতেছে* তোমাকে ঘে বড় ক্ষীণ দেখিতেছি ? তুমি নাকি অর্দভো জন 
করির খাক+ এরপ শুক্ষ বৈরাগ্যত নন্ব্যানীর ধর্ম নছে ? যথাযোগ্য 

বিষয় ভোগ করিলে তবে যোগ নিদ্ধ হয়| এই জনা গীতায় কখিত 

হইয়াছে, “্যুক্তাহাঁরবিহরস্য যুক্তচেষ্টন্য কর্ন | যুক্তল্বপ্রাববোঁধন্য 

যোগো ভবতি ভুঃখহ1 1 নিরীহ কোঁগলহৃদয় গেধরচক্দ্র দুষ্টাশয় রাঁম- 
চন্দ্রের নিকউ অবশেষে পরাস্ত ছইয়।! বলিলেন, আমি অজ্ঞ বালক, 

তোমার শিষ্যস্থানীয়, যাহা কিছু শিক্ষা] দাও তাঁছাই পৌভাগ্য জ্ঞান 
করি। ,কয়েক দিন পরে সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া! বলিতে 
লশবিলেন, ও ব্যক্তি বিশ্বনিন্দুক, উহার কথায় শরীর ক্ষয় করিলে কি 

হইবে? প্রস্ভু তখন অর্দ্েক অর্থাৎ হুই পণ কড়িতে ভিক্ষা করিতে 
আর্ত করিলেন। কিছু দিনাত্তে রাঁমচক্দ্রপুরী অন্তর প্রস্থান করিলে 

ভক্তগণ নির্ব্িঘ্ে পুর্ববৎ আহারাদি করিতে লাখিলেন। আপদ 

দূর হইয়! গেল দেখিয়া তীহাঁরণ নিশ্চিন্ত হছইলেন। 
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রাজা প্রত।পকর্রের অধীনে রামানন্দের ভ্রাতা গৌোপীনাঁথ পটনায়ক 

কোন এক জমিদারির করসতগ্রাহক ছিলেন। অনেক টাঁকা' বাকি 

পড়াতে তীঙ্কার উপর রাজপুকবেরা শামন আর্ত করেন | অধিকল্ত 

রাজপুতব্রকে উপেক্ষা! করিয়া গোগীনাথ আরও বিপদাপন্ন হছন। নীচ 

খাড়া পাতির়া মাঢার উপর হইতে গেপানাথকে ফেলিয়। দেওয়! হইবে 

নগর মধো এই জনরব উঠিল । ইহা শুনিয়। কোন লেক গেধরাঙ্গকে 

অশনিয়া বলিল, এক্ষণে আপনি যদি রক্ষা! করেন তবেইত গৌশলীনণখের 

প্রাণ ঝীচে, নতুবণ রাঁজদণ্ডে তাহার প্রাণ বিনষ্টী হইবে । ভবানন্দ 
যায় সবংশে তোমার সেবক, তাহার পুত্রের এই বিপদ* এ বিষয়ে 

তোমার সাহাধা কর কর্তব্য। তিনি সমুদয় বত ভ্ত শ্রবণ করিয়। 

বলিতে লণিলেন, রাজার ইহাতে দোষ কি? রাজস্ব ভাঙ্গিয়া গোপী- 
নাথ বাবুগিরি করিয়াছেঃ দণ্ডভয় করে নাই, চতুর লোকের। রাঁজকার্ধ্য 

ককক, আমি উহার কিছুজানি না। র!জন্ব শোধ দিয়! যাহ। থাকে 

তাহাই বায় কর। তাহছাঁর উচিত ছিল | শ্ঈণকাঁল পরে আর এক জন 

আসিয়| মংবাঁদ দিল, রাজীনুচরগণ বাণীনাথ এভূতিকে বাঁধিয়া লইয়া 

যাইতেছে । স্বরূপ দশমোদরাদি ভক্তগণ নিতান্ত ভীত হইয়া প্রসুকে 

অন্গুরোধ করিলেন যে, রখমানন্দ রাঁয়ের গোষী তোমার দাস, তাহাদের 

এই বিপদ দেখি তোমার উদীসীন থাকা কি এখন ভাঁল দেখায়? 

চৈতন্য বলিলেন, রাজ! আপনার পাওনা শু! লইবে, আমি বিরক্ত 

সন্নাধনী হইয়। তাহার কি করিতে পারি? তবে ভোমর।? আজ্ঞা! দ1ও 

আমি রবজদ্বারে যাই, আচল পাতিয়? কড্ডি ভিক্ষা করি। হুই লক্ষ 

কাঁছন কড্ডি তাহার বাকি, ভিক্ষা করিলেই বা ভামাকে তীহা কে 

দিবে? আঁমিত সন্ধ্যামী, পাঁচ শুর পাত্র । আবার এক জন লোক 

দেখড়িয়। আনিয়া বলিল, গোগীনাথকে খাড়ার উপর ফেলিয়! 
দিতেছে । তখন সকলে নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া পুনব্বাঁর প্রভুকে 

ধরিয়। পড়িলেন যে তোমাকে ইছাঁর কিছু করিতেই হইবে। তিনি 

শেষ স্পষ্ট।ক্ষরে বলিতে বাধ্য হইলেন, আম ভিক্ষুক, আঁম। দ্বার] কিছু 
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হইবে নাঁ* তোমরণ জগন্নাথের চরণে ধর, তিনি ঈশ্বর এবং সকল 
কাঁর্ষোর কর্ড। ! অনন্তর হরিচন্দন পাত্র রাজাকে অনেক বলিয়। 

গোপীনাখকে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করেন | বাঁজ1 এ সকল সংবাঁদ 
জানিতেন না! শেষসংবাদদাতাঁকে গেধর এইরূপ জিজ্ঞানা করেন, 

রাঁজার লোক যখন বাঁণীনাথকে বাধিয়। লইয়া গ্েল,তিনি তখন কি 

করিলেন £ সে বলিল ঠাঁকুর, বাণীনাথ অবিশ্রণন্ত কেবল হরিনাম জপে মগ্ন 

ছিলেন এব জপ করিয়া সহত্র সংখ্য। পুরণ হইলে স্বীয় অঙ্গে রেখ? 

কটিতে ছিলেন । ইহ] শুনিয় প্রভুর মন ভাতিমাঁত্র পরিতৃষ্ট হইল । কিয়ৎু- 
কাল পরে কাশীশ্বর মিশ্র আঁদিলে তিনি খেদ করিয়! বলিতে লাগিলেন, 

দেখ মিশ্র» অবধমি আর এখানে থাকিতে পাঁরিন না, আশলাালনাথে শিয়। 

থাকিব, এখানে বিষয়কাঁর্ষোর বড় কোলাহল । আমি ভিক্ষুক অন্যণসী 

নির্নবামী, আমার নিকট ভবানন্দ রায়ের লোক চারি বার আফিল। 

তাহার) নান! প্রকারে অর্থ ব্যয় করিয়া! রাজার কর দিভেপাঁরে না, 

শেষে আমাকে আমিয়া]জানাঁয়, তাহাতে আমার মনে দুঃখ হয় জগন্নাথ 

এবার তাঁহাকে রক্ষা) করিলেন, পুনরায় যদি সে রাঁজন্য পরিশোধ না 

করে তখন কে রাঁখিবে? বিষয়ীর কথ। শুনিয়ব আবমার মনে ক্ষোভ হয়, 

অতএব আঁমাঁর এখানে আর খাঁক। পোষাইল ন)11|  কাশীমিশ বুবাইয়। 
বলিলেন, তোমার নঙ্গে বিষয়ের কি সম্বন্ধ ? বিষয়ের জনা যে তোমার 

নিকট আমে সে অন্ধ এবং মূর্ধ | তুমি ম্বয়ংই ভক্তদিগের পুরস্কার | 
তোমার জন্য রামানন্দ, রূপ, ননাতন, রখ্ুনাথ সর্নবষ্ ভ্যাঁগ করি- 

যাছে। আপনার ন্ুখ ছুঃখের ভাগী আপনি হুইয়। তোমার অন্ুগ্রহ 

যাহার! প্রার্থন। করে তাহারাই শুদ্ধ লোক। তুমি এইখানে থাঁক, 

কেছ আর তোমাকে এজনা বিরক্ত করিবে না। কোন শিব্যকে শ্বিষয়- 

সুখে সুখী করিতে চৈতন্য কখনই অভিলাঁবী হুন নাই, বরং সব্বত্যাগী 
বৈরাগী ছইতে অনেককে পরামর্শ দিয়াছেন | গুক শিবের মধ্যে 
বিষয়ঘটিত স্বার্থের কোঁন সৎআঅব খাঁকা উচ্চ ধশ্্মনীতিন বিকদ্ধ | এই জন্য 

সমান পার্থিব কারণ উপলক্ষে চিরদিনের ধর্শবন্ধান ছিন্ন হইতে দেখা! 

গিয়াছে । পত্রিত্রাণের জন্যই গুকর আবশ্যকতা, অর্থ সুখ মান সম্পদ 
১৩ 
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লাভের স্থান পৃথিবীতে অনেক আছে। পাঁচীন কালের মুমুক্ষ শিষা- 

গণ এ বিষয়ে অতি উৎক্ুষ্ট দৃষ্টীস্ত প্রদর্শন করিয়া খিয়াছেন। 
পরে কাশীশ্বরের মুখে রাজা এই সকল ব্বতীন্ত শুনিয়। "অতিশয় 

দুঃখিত হন, এবধ গোলীনাথকে খণমুক্ত করিয়ণ ভীহার বেতন দ্বিগুণ 

রন্ধি করিয়া দেন। কাঁশীমিশ্রের নিকট এই সংবাদ পাইয়ণ এথমে 
শেখর বলিলেন, কি! তুম আমাকে রাঁজপ্রতিশ্রহু করাইলে ? শেষে 

যখন শুনৈলেন রাজ! স্বতঃ৩ারও হুইয়। এইরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন 

তখন প্রভু তীহার বিনয় সদ্তণের জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। 

কেন রাজ কি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট বিষয়সংক্রীন্ত বাঁধাত। তিনি অহ 
করিতে পারিতৈন না। অর্থ ধন সম্পদ্ আপন। হইতে অন্বেষণ করিয়াও 

তাঁহাকে পাইত লা । বৈরাশীর স্বাধীনতা কেমন উচ্চ ইহাতে বুঝ। 

যাঁয়। কয়েক দিবসাঁন্তে গৌোপীনাথ বাণীনাথ প্রভৃতি পঞ্চপুর সহ 
ভবাঁনন্দ রাঁয় চৈতন্তের চরণে শরণাপন্ন হইয়। নিবেদন করিলেন, 

এবার প্রভু আমাকে বিয্য়বন্ধন হইতে যুক্ত কর। তিনি কহিলেন, 
পঞ্চজনে সন্গাসী হুইলে তোমাদের বহু কুটুন্ব কে পোষণ করিবে? 

উদখসশীন হও বব বিষয়কর্শম কর, এই মাত্র আমার অনুরেধধ, ঘষেন রাজার 

মূলধন কেহ আ'ত্মনীৎ ন1করেন। মূলধন রক্ষণ] করিয়। লাভ করিবে 

এবং তদ্দার) ধর কর্ষে সদ্বায় করিবে» অসদ্বায়ে ছুই লোক বিনষ্ট হয়। 

সাংসারিক বিষয়ব্যাপারসন্বন্ধে চৈতন্য বড় নিরপেক্ষ হ্যায়বান ছিলেন । 

একবার অটদ্বতের এক কর্শচখরী কমলকান্ত বিশ্বাস রাজা এতাঁপকদ্রকে 

মিথ্যা করিয়! লিখিয়ধছিল যে অট্দ্বত গৌঁসাঞ্টী ঈশ্বর, এবং ভীহাঁর 

কিছু খণ হইয়াছে, অতএব ভিন শত টাকা পাঠাইবে। সেই পত্র 
প্রভুর হতে পড়ে ভিনি তাহ? পড়ির) বড় দুঃখিত হন এবং কমলা- 

কাম্তকে শাসন করেন। 

সেবকদত্ত উপহার গ্রহণ | 

প্রতি বর্ষে বর্ষে শেওড়বানী প্রধান প্রধান ভক্তগণ যখন রখযাত্রার 
সময় নীলাঁচলে আলিয় চৈতন্যসহবানে চারি মাস কাল থাঁকিতেন 
তখন শপত্যেকে ভীহাকে নিমন্ত্রণ করিয়। খাঁওয়াইতেন, এবং তজ্জন্য 
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আশদিবাঁর কালে প্রভুর প্রিয় বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে আনিতেন। 

এ বিষয়ে পাণিহাঁটীর রাঘব পণ্ডিত বিশেষ রসগ্রাহী ছিলেন । তাহার 
পত্বী দময়ন্তী অতি পরিপাটি করিয়া? ভক্তির সহিত নানাবিধ আচার 

বড়ি মিষ্টান্ন মসল1 শুক্তপাতা, পেটার1 সাজ/ইয়) দিতেন । রাঘবের 

বালি প্রসিদ্ধ ভিল। অনেক বিধ সামগ্রী তিনি লইয়! আঁনদিতেন। 

প্রত্যেকেই এক একটি উপাদেয় বস্ত ভূতা পোঁবিন্দের হাতে দিয়? 

অনুরোধ করিতেন যেন ভীহণ প্রভুর সেবায় ব্যবহৃত হয়| এইরূপে ক্রমে 
রাশীরুত দ্রবা সঞ্চিত হুইয়। যাইত । নে সকল জিনিষ গেধরের খাইবার 
ভআবসর হয় না। আমাদেরও সাহস হইত ন। যে তাহ? খাইয়। ফেলি | 

গোবিন্দ এক দিন বলিলঃ সকলেই আমকে এ জন্য ব্যস্ত করে, ভক্ত- 

গণের প্রেমের উপহার গ্রহণ ন। করিলে তাহাদের মনে বড় ভ্ঃখ 

হইবে! এক দিন উৎসাহের সহিত শৌধরচক্দ্র সমুদয় হইতে কিছু কিছু 

আহার করিলেন, তম্মধো বানি পুরাতন বিস্বাছু নকল ওকারই ছিল। 

গোবিন্দের ওভুভক্তি । 

ভৃত্য গোবিন্দ এক জন পরম ভক্ত | সে প্রতি দিন প্রস্তর পদলেব! 

করিয়। তিনি শ্বুমীইলে তবে আপনি আহার করিতে যাইত । এক দিন 

চৈল্তন্ত নাম সঙ্কীর্তনের অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্রাস্ত হইয়! দরজায় আড় 

হইয়! পড়ডিয়। রহ্িলেন, কিছুতেই পথ ছাড়িয়া দেন না, ভৃত্যের সঙ্গে 
অখমোদ করিতে লাঙিলেন । গোবিন্দ আর কিছুতেই ভিতরে যাইবার 

পথ পায় না, শেষ বহিব্ণন খানি তাহার বুকের উপর রাখিয়। 
দিয়! ঘরে প্রবেশপুর্বক পদসেব! আরস্ত করিল, কিন্ত আহারের জন্য 

প্রভুর দেহ লঙ্ঘন করিয়। আর আলিতে পারিল না। নিদ্রোভঙ্গের 

পর গৌর তাহাকে বলিলেন, এখনও তুমি বনিয়া কেন? আহার 

করিলে ন।? গোবিন্দ বলিল যাই কিরপে? তুমি ষে পথকদ্ধ করিয়ণ 
রাখিয়খছ ? তিনি জিজ্ঞাল! করিলেন, তবে ভিতরে আমসিলে কিরূপে £ 

মেবা করণ জামার ব্রত, ভাঙতে নরক হউক, আর ষাহ1? হউক, 
তোমার উপর দিয়! আনিলান, কিন্ত লিজপ্রয়োজন মাধনের জন্য 

সেরপত পারি না, গোবিন্দ এই গ্রকাঁর উত্তর দিয়া আহার করিতে 



২০০ ভক্তিচৈতন্যচক্ড্রিক। ৷ 

গেল । নীলাচলে গোবিন্দ এবং স্বরূপ এই ছুই জন তীহাঁর সব্বকা'লের 

সঙ্গী ছ্িলেন। ভৃতা গোবিন্দ এক জন ভক্তের মধ্যে খণ্য। সাধু 

মহাজনদিশের সকল দিকই মিষ্ট রনে পুর্ণ। তীহাঁদের সংযোগে 

লেধহ অ্বর্ণের রূপ ধারণ করে। প্রতি পাদবিক্ষেপ, প্রতি নিশ্বীন, 
মুখের প্রত্যেক কথাটি, আানাহার নিদ্র সমস্ত যেন সুধারসে পরিপূর্ণ | 

ভরিদ্রাজের লীলাসংনরণ । 

গোবিন্দ এক দিন প্রসাদ দিবার জনা হরিদামের আশ্রমে উপস্থিত 

হইলে তিনি বলিলেন, আমি কিরূপে প্রসাদ ভক্ষণ করিব, নামের 

সংখা। পূরণ হয় লাই; এই বলিয়। কণিকামাত্র প্রসাদ গ্রহণ করত 
উপবাসপী রহিলেন। অপর দিবসে গেধরাঁজ্গ তীহাঁকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন হরিদাস, সুস্থ আছত ? তিনি প্রণামপুর্বক নিবেদন করিলেন, 

শরীর স্ুক্ছ বটে, কিন্ত মন বড় অন্গুখী, নামজপের সংখ্য] পুর্ণ হইতে- 

ছে ন1| তাহ শুনিয়া! প্রভু কহিলেন, তুমি এখন প্রাচীন হুইয়াছ, 
সংখ্যা হান কর। সিদ্ধদেহু পাইয়! এখন সাধনের জন্য এত আগ্রহই 

বাকি জন্য? নামের মহিমাত প্রচার করিলে, আর কেন? অব্খ্যা 

কমাইয়। লও । হরিদীস মিনতি করিয়। বলিলেন, আমি হীনজাঁতি 
অস্প.শ্য, তুমি আমার প্রতি অনেক দয় করিয়াছ; শ্রেচ্ছ হুইয়। বিপ্রের 

শ্াপ্ধপাঁত্র পর্য্যন্ত আমি খাইলাম) এক্ষণে আমার এই বাঞ্। যে, তোমার 

লীল1 সংবরণের পুর্বে ষেন আমি দেহত্যাঁণ করিতে পারি । তোমার 

এ চন্দ্ররদন দেখিয়া! এবং পাদপগ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া] ঘেন আমার 
মৃত্যু হয়। আমি বুবিতেছি তোমার লীল? শীত শেষ হইবে । তাহার 

পুর্বে আমাকে বিদায় দাও। ফলতঃ হরিদাস এ সময় অতিশয় স্থবির 

হুইয়! পড়িয়াছিলেন । গৌর বলিলেন, ক্ূপীময় হরি তোমার মনোবাঞ্ 
পূর্ণ করিবেন, কিন্তু তোমাকেই লইয়! আমার সুখ আমাকে ছাড়িয়া! 
তুমি আঁগেই যাইবে? হরিদাঁস কাতর হইয়ণ প্রভৃর চরণে ধরিয়। 

বলিতে লাগিলেন, আমার মন্তকের মণি স্বরূপ কত কত মহ্হাত্বা তেখমার 

লীলণর সায় থাঁকিলেন। একটি পিপীলিক! মর্িলে পৃথিবীর আর কি 
'্ষতি হইবে? বন্ধের ইচ্ছানুশরে পর দিন পরাতে চৈতন্যদেব ভক্তগণ 
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সঙ্গে ছরিদাঁসের কুটীরে উপনীত হইয়। ভাহাঁর প্রতি শেষ কর্তৃবা 

সম্পন্ন করেন। প্রথমে মৃত্যুশযাার চারিদিকে দণ্ডারমাঁন হইয়। সঙ্কী- 
রন অখ্রস্ত করিহলন | কীর্তনের সঙ্গে হরিদাঁসের গুণ বর্ণন। করত 
প্রভু নাঁচিতে লাখ্লিলেন, এব আর সকলে সেই মুমূর্তুপ্রীয় প্রাঁচীন 
সাধুর চরণধুলি লইতে লাখিলেন। এইরূপে হরিসন্কীর্তনের স্ুবিমল 
পবিত্র হিল্লোলের মধ্যে গৌরচক্দ্রের সম্মুখে হরিনাঁম করিতে করিতে 

হরিদাসের প্রাণ বিয়োগ হুইল । এমন স্ুখের মৃত্যু প্রায় কাহারে? 

ভাগ্যে ঘটে না। তীহাঁর মৃতদেহ কোঁলে লইয়? মহাএ্ভু আনন্দে ন্বত্য 

করিতে লাশিলেন । ভক্তে ভক্তি কেমন স্বজাতীয়ত্ব এবং কুটু্বিতাঁর 

সম্বন্ধ তাহ! চৈতন্য হরিদাসের মৃত্যুতে দেখাইয়াছেন। অতঃপর 

সেই দেহ সংস্কারপূর্বক বালুক1] খনন করত তন্মধ্যে প্রোথিত করা হয়| 

হরিনাম সাধক হরিদাসের জীবন, মৃত্য ও সাধন ভজন জম্ত ব্যণপাঁরের 

মধ্যে এক হরিমামেরই প্রাধান্য লক্ষিত হুইয়াঁছে | অঙাধিকীর্ধ; সমা- 
পনান্তে সাঁগরজলে স্রান করিয়া ভক্তপ্রাণ গৌরচন্দ্র নিজে দেশকানে 

দোকানে ভিক্ষা করিয়! ছরিদাসের মহোৎসব করিলেন। এইমহোহু- 

সবের জন্য তিনি আপনি ভিক্ষা! করিয়া তাহা দ্বার! আ্বহ্তে বৈষ্ণব 
দিশকে ভোজন করান । হুরিদশসের ওতি ভ্রীতচত্ন্যের দয়! স্মেছ 

প্রেম, শ্রদ্ধ' আআীয়তা একটি অতীব প্রীতি কর সন্দষ্টীস্ত | 

স্বদেশস্ক বন্ধুগণের প্রতি গৌরেরু কৃতজ্ঞতা । 

নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ যে তিনি বঙ্গদেশে খাকিয়া দ্বারে দ্বারে 

কেবল নাম প্রচার করিবেন । কিন্ত তিনি মধ্যে মধ্যে এক একবার 

গৌরকে না দেখিয়। থাকিতে পারিতেন নী রখধাত্রীদিখগের সঙ্গে 

নীলাচলে আসিয়। উপস্থিত হুইতেন। এখানে উভয়ে নিভৃতে বসিয়! 
অনেক গুট় কথাবার্ত। হইত। শিবানন্দ মেন পথের মধ্যে যাত্রী সকলের 

নিমিত্ত বাসা এবং আহারাদির আয়োজন করিয়। দিতেন | এক দিন 

এ বিষয়ের যোগাযোগ হইয়। উঠে নাই, তজ্জন্ত নিতাঁই মহ? উত্তেজিত 

হুইয়। শিবানন্দকে গালি দিতে দিতে বলিলেন, তোর ছেলে মকক ! 

তাহা শুনিয়া! ভাহার সী কাদিয়। উঠিল । অবশেষে নিভাই শিবাঁ- 
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নন্দকে এক লাথি মারিেন | লাঁখি খাইয়। তাঁহার আহ্লাদ বন্দি হইল, 

আপনাকে তিনি কুতার্থ বোধ করিলেম। এ বহুসর অনা যাত্রীন্দিগের 

মধ্যে পরমেশ্বর মদক ছিল । মদকের নিকট গৌর বাঁলককালুে অনেক 

মিষ্টান্ন খাইয়াছেন। তাহার প্রতি প্রভূ যথেষ্ট ভালবাস! দেখাইলেন। 
মুকুন্দের মাত। আসিয়াছে তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়। তিনি চমকিয়। 

উঠেন। ক্ত্রীলোৌকনম্বন্ধে এমনি শাসন ছিল যে, গৌড়ীয় ৈষবগণের 
পরিবার সকল দূরে থাঁকিয়] তাহাকে প্রণাম করিত। প্রতি বৎসর 

সকলে কষ্ট পাইয়া! যাওয় অশস। করেন, এজন্য চৈতন্যপ্রভু এক দিন 

মিনতি করিয়। তীহাদিশীকে বলিতে লাশিলেন, তোমাদের পথকষ্ট 

দেখির1 বাঁর বার আনিতে নিষেধ করিতে ইচ্ছ। হয়, কিন্তু তোমাদের 

সঙ্গে আমি বড় সুখ পাই। নিতাই আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও 
এখানে আনেন । আচার্য গৌম্বামীর আমার প্রতি বড় কপা। 

এইখবনে বসিয়ীই আমি তোমাদের দেখ পাই, একটু পরিশ্রম করিতে 
হয় নাঃ আমি দীন দরিদ্র সম্যাঁপী, কিরপে তোমাদের এ খণ পরিশেবধ 

করিব জানি না| দেহমাত্র ধন আছে তাহখই সমর্পণ করিলাম, 
যেখখনে ইচ্ছণ সেখানে ইহ তোমরা বিক্রয় কর, এই বলিয়। ভাবাবিষ্ট 

হৃদয়ে কম্পিত কলেবরে তাহাঁদিগীকে আলিঙ্গন করিলেন, ভাঁহাধরখও 

সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন | প্রতি বর্ষে বর্ষে মিলন ও 

বিচ্ছেদের সময় প্রায় এইরূপ ভাবের ভরঙ্গ উঠিত। গৌড়েয় ভক্তগণ 
বিদায় লইলে পুনরায় তাহণর প্রেমবিরহখনল আবার প্রবল হুইল | 

জগদানন্দের অভিমানভর্জন। 

একবার চৈতন্য প্রভূ প্রিয়শিষ্য জগদালন্দ পঞঙডিতকে শচীর নিকট 

প্রেরণ করেন। ইনি গুকদেবকে কিঞ্চিৎ সুখত্বচ্ছন্দে রীখিবীর জন্য 

বিশেষ অনুরাণশী ছিলেন। নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়। আনিবার. সমস 
এক কলসী চন্দনাদি তৈল অতি যত্তের সহিত প্রস্তৃত করিয়! অশনেন। 
গৌর সময়ে সময়ে প্রিয়বিরহোত্তাপে অতিশয় ক্রেশ পাইতেন। 
ভাঁহণীকে ঠা) করিবার জন্য এই ন্সিপ্ধ তৈল গৌবিন্দের হস্তে দিয় 

ইস্ছ। ব্যবহারের জন্য পণ্ডিত তাহ্থাকে অনুরোধ করিলেন | গোবিন্দ 
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এ কথা প্রভুকে জাঁনাইল। তিনি বলিলেন, জন্নাঁনীর তৈলে কোন 
অধিকার নাই, বিশেষতঃ স্থগন্ধি তৈল, ইহ? জগন্নাথের প্রদীপ জ্বীল।- 

ইবার জন্য দিতে বল, তাহার পরিশ্রম সফল হইবে । জগদানন্দেত 

মন নে কথা শুনিয় বড় ছুঃখিত হইল | পুনরায় তিনি গোবিন্দ দ্বার। 

এ জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। তখন গৌরসুন্দর বিরন্তঃ 
হইয়। বলিলেন, তবে তৈল মর্দনের জন্য এক জন ভৃত্য নিথুক্ত কর। 

এই জন্য আমি সন্নাণনী হইয়াছি কিনা! তোমাদের পরিহ্ণন আমার 

সর্ববনাশ | তৈলের গন্ধ পাইয়া পথের লেকের) বলুক যে, এই সন্ন্যাসী 

বিবাহিত, বিলাসপুরায়ণ ! গোবিন্দ নিশুব্ধ হইল । পর দিন পরাতে 

জগদখনন্দকে দেখিয়ধ প্রস্ভু বলিলেন, তুমি সেই তৈল কলসটি জগন্নাথের 

প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য দাও, শ্রম সফল হইবে । পুত অভিমনভরে 

কহিলেন, কে তোমাকে এ কথ। বলিয়াছে যে আমি তৈল আনিয়া % 

এই বলিয়া! কল্সীর্টি ঘর হুইতে বাহির করিল এবহ তাহার সম্মথে 
ভারঙ্গিয়। চূর্ণ করিয়! ভিন দিন ঘরে জুয়ার দিয়া তিনি উপবাসী রহি- 
লেন। জগদাঁনন্দের এরূপ অভিগখন হৃতন নছে। অনন্তর তাহার 

সন্তে।ষের জন্য চৈতন্য নিজে গিয়। তাঁহার জভিমান ভগ্তন করেন এবং 

অখপনা হইতে তাহার গুহে আহারের নিমন্ত্রণ লয়েন)? পণ্ডিত তখন 

অআহলাদিত হছইয়। স্বহন্তে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করত বনু সমাদরে 

গুকদেবকে অন্ন পরিবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন তোমাকেও এক- 

সন্দে আজ বদসিতে হইবে । জণগদানন্দ কিছুতেই তাহাতে সম্মত হুই- 
লেন না। তাহার হস্ভের পবিত্র অন্ন ব্ঞন খাইয়! শেখর বলিতে লারগি- 

লেন, ক্রোধাবেশের রন্ধন বড় উত্তম হয়। তদনন্তর তিনি নে দিন 

নিজে সেখানে বনিয়1 খখকিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়! পশ্তকে 

ভোজন করাইশ্সা আদেন। টচৈতন্যের শিষ্গণের মধ্যে অনেকেই 

নিরামিষ বাঞন ভাল রশাধিতে পারিতেন। সামান্য সুলভ সামগ্রী 
অথচ পরিষ্কার শুদ্ধঃ একপ আহাখ্য বস্ত গৌরের অতিশয় প্রিয় ছিল। 

আহার খৈিলাস ভোগের জন্য ইহ)? তিনি মনে করিতেন না, ভক্তি 

প্রেম বৈরাঁগোর সঙ্গে ইহার” বিলক্ষণ যোগ ছিল। আহার. কালীন 
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অন্নের সুত্বাণ পাইয়া তাহ।র ভক্তির উচ্ছাস হইত ! স্ুখত্যাী বৈরাগী 
শিষ্যগণ সামান্য বসত রক্ধনপুবিক আহার করিতেন, তাহ? দেখিয়! 

প্রভু আপনা হইতে তাহাীদিগের বাসায় নিমন্ত্রণ খাইয়। আনিতেন। 

একবার হাদাপরের ছাতে কচি তেতুলপাঁতার অস্ত খাইয়। অতিশয়। 

আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবৈরাগ্য উদ্দীপনের আহার্ষ্য তাহার 

লোভের নিয়র ছ্িল। যেসকল সানশ্রী পাতের কাছে থাকিলে 

তোমার আমার ক্রোধ বিরক্তি উত্তেজিত হয়, তাহার তাহাতে মহ! 

আনন্দ গ ক্ুতজ্ঞতাঁর উদয় হইত | শেবাবন্থায় প্রেমের উত্তেজনায় 
প্রভুর শরীর কিছু রুষ হয়। কদলীব্বক্ষশাখার শয্যায় তিনি শয়ন 
করিতেন, এজন্য অস্থিতে বেদনা লাণিত, কিন্তু সে বেদনা অনুভব 

ছইত জগদানন্দের হৃদয়ে । পণ্ডিত ইহ) সহ্য করিতে না পারিয়া এক 

দিন স্বপ্ন েকয়া বসনে তুলা পুরিয়। তদ্্রার! বালিশ তোধষক প্রস্তত 

করিয়! গৌরখঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রথমে ইহা দেখিব। মখত্র 
প্রভু বিরক্ত হইলেন, এবং পরিহাসপুর্বক বলিলেন, তবে একখান খাট 
আন? পরে যখন শুনিলেন ইহ1 জগদানন্দের কার্খ/, তখন চুপ করিয়া! 

রহিলেন, কিন্ত সে শয্যা স্পর্শও করিলেন না। পরিশেষে অনেকের 
উপরেধধে বহির্বাসার্রত হ্িন্ন কদলিপত্রের শহ্যায় শয়ন করিতেন। 

নোোন নারীর সঙ্গীতে ওভুর মুগ্ধ হওন । 

এক দিন মহুণপ্রতু যমেশ্বর টোটায় যাঁইতেছিলেন, পথের মধ্যে 
এক স্থানে হঠাৎ বাঁমাক্ের মধুর ধন্সি কর্কে আঘাত করিল । রমনী- 

ক নিওস্বত জশীনাথের গুণসঙ্গীত শুনিয়। তিনি বাঁতুলের ন্তাঁয় তাহাকে 
আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হহলেন। সঙ্গে কেৰল প্রিয়ভৃত্য গোবিন্দ 

মাত্র ছিল। সঙ্গীতের স্বর লন্ষ্য করিয়! তিনি অন্ধের মত বিপথে 

চলিতে লাগিলেন, কে$থায় কোন্ দিকে যাইতেছেন কিছুই বোঁধ নাই, 
একেবীরে যেন পাঁণল হইয়। পড়িলেন। পদতলে মনসা নিজুর সুতীক্ষ 

কাঁট। ফুটিতে লাগিল তাহাঁও জ্ঞাঁন নাই) এমন সময় “*ক্ীলেকের 

গানঃ এই বলিয়। গোবিন্দ উহণকে কোলে চাঁপিয়! ধরিল | জ্রীলোক, 
এই শব্দ শুনিব1 মাত্র তৎক্ষণাৎ গৌরের পপ্রমন্থযুপ্তি ভাঙ্গির। খেল, 
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অমনি জণগ্রৎ হইয়া গোবিন্দকে আশীর্বাদ করত ভিনি বলিলেন, 
আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা) করিলে, নতুব" স্ত্রীস্পর্শ হইলে আমার 
প্রাণ বিয়োগ হইত। তোমার খণ অপরিশোধনীয়, তুমি সর্বদা 
আমার সঙ্গে থাকিয়ন সাবধান করিয়া দিও । স্ত্রীর অঙ্গম্পর্শ দূরে থাকুক, 
তখহুণর দর্শনসন্বন্ধে চতন্যের অতিশয় কঠোর নিয়ম ছিল। যদিও 

্রেমোন্মত্ততাঁর চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল, ভাঁবরসের অদ্বিতীয় আদর্শ, কিন্ত 
নীতি পবিত্রতা বৈরাগ্য বিরতি বিষয়ে প্রাচীন আশর্ষা খধিদিশের ন্যায় 
তাহার জতি কঠোর ব্রতছিল। তাঁদৃশ প্রেমাবেশ, তখাপি গন্ত্রীলো- 
কের গান এই শব্দ শুনিবামত্র নিদ্রে! ভাঙ্গিয়া গেল, ইহ কি স্হজ 

সতর্কতা ? 
ন্ট রুনাথ | 

কাশীবাঁলী তপনগিশ্রের পুত্র ভট্ট রছুনাথও এক জন পরম বৈরাগী 
শ্ছিলেন। ভিনি এই অময় গেখড়ের রাঁমদাস বিশ্বাস নামক জনক 

সন্ত্রাস্ত বিষয়ীর সঙ্গে পথে মিলিয়! গৌর সন্নিধানে উপনীত হন । 
আট মাস কাল রঘ্ুনাথকে নিকটে রাখি] প্রভু এই বলিয়! উ।হাঁকে, 
বিদায় করিলেন, অবিবাহিত খাকিয়। বদ্ধ পিতা মাতার সেব। কর, 

বৈঞবের নিকট ভাগবত অধায়ন কর, এবৎ আর. একবার এখবখনে 

অ1নিও | পরে তিনি রন্দাবনে শিয়! রূপ সনাঁতনের সঙ্গের সঙ্গী ছন। 
ভট রঘুনাথ প্রতি দিন সহত্ব বৈষ্ণবকে প্রণাম করিয়! লক্ষ হরিনাম 

জপ করিতেন। তিনিও এক জন অতি নিষ্ঠাযুক্ত প্রধান সাধুর মধ্যে 
গণ্য ছিলেন । 

এক নারীর একাগ্রতা | 

এক দিন খেখরখঙ্গ জগন্নাথের মদ্দিরমধ্যে গীকড়ের পার্র্টে দণ্ডায়মান 
ছইয়। ঠাকুর দর্শন করিতেছেন, লোকের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে একী 

দেবদর্শনপিপাঁস্থ উড়িয়া! স্ত্রী নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হুইয়? দেই জনতার 

ভিতর গকড়ের উপর এক পা! এবং গেখরের স্কন্ষের উপর আর এক পা 

রাখিয়। জগন্নাথ দেখিতে লাঙিল। গোবিন্দ তাহাকে তিরস্কার 

করাতে সে ভীত হুইয়! পরে প্রভুর চরণধুলি গ্রহণ করে। কিন্ত চৈতন্য 
বলিয়ান্থিলেন আহ?! উহাকে কিছু বলিও না, আঁশানিব্ত্ত করিয়া 

১৪ 
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ঠাকুর দেখিভে দাও, ইহার ঘেমন ব্যাঁকুলত1 আগ্রহ আমর তেমন 
লাই | এই নারী ভাগ্যবতী, আমি ইহার চরণবন্দন। করি, আমর 
যেন এইরূপ আর্তি হুয়। ক্ষণকাল পরে সচকিত হইয়া তিনি দূরে 
প্রস্তান করিলেন। 

ঞভুর ঞ্রেমনিকার | 

শোষাবস্থায় চৈতন্যের বিরহে !ম্মীদ এবং প্রেমবিকার এমন রক্ধি 

হুইয়| গড্ডিল যে,কীহার কিছুই আর জ্ঞান গৌঁচর খাকিত নখ অভ্যাসের 

ণে কেবল স্নান আহখর ঠাকুর দর্শন করিতেন মাত্র | ক্রমে মহণভাব- 
ময়ী ভক্তির লক্ষণ সকল শেষ সীমায় উপনীত হইতে লাগিল । বিহ্বল 
হইয়। কেবল হাহুণকাঁর করেন, ত্বরূপ ও রামানন্দের শীল ধরিয! 
সাদেন, তাহাদের মুখে প্রেমলীল1 শ্রবণ করিয়। এক একবার স্থির 
হইয়ং থাঁকিতেন। এক দিন রাত্রে শুইয়। আছেনঃ চক্ষে নিদ্রঁত প্রায় 
ছিল না, জমস্ত যামিনী নাম জপ ও কীর্তন করিতেন, খানিক রাত্রে 
আর কিছু শাড়া শব্ধ পাওয়া! যায় নী। গোবিন্দ দ্বার খুলিয়া দেখিল 
প্রভু নাই, মহ ব্যাকুল হুইয়। সকলে চারিদিকৃ আন্বেষণ করিতে লাগি- 
লেন। বনু অনুসন্ধানের পর দেখ! গেল, প্রভু নিংহদ্বারে মৃতের ন্যাঁয় 
পড়িয়। রহিগ্াছেন | মন্ততাঁর হুর্জয় বিকাঁরে শরীর দীর্ধাকাঁর, অস্থির 
গ্রন্থি শিথিল, জ্ঞান চৈতন্য বিহীন দেখিয়? সকলে মিলে তীহাঁর কর্ণমূলে 
উচ্চ রবে হুরিপ্বনি করিতে লাখিলেন। কিছু ক্ষণ এই রূপ করিতে 
করিতে গ্রভূর চেতন লাভ হইল, তখন তিনি উঠিয়' বসিলেন। এক 
দিল হুঠাঁৎু উঠিয়1 চটক পর্লতের দিকে এমনি বারুবেখো ধাবিত হইলেন 
যে, কেহ আর ধারতে পারে ন)। সে দিনকার দৃশ্য আর এক প্রকাঁর। 

প্রত্যেক রোমকুপে রক্তবর্ণ ব্রণ উৎপন্ন ছইয়? তাহ) হইতে কধিরধাঁর। 
নিঃল্যত হইতে লাগিল, শরীর কদগ্বাককতি হইল, কণ্ঠে ঘর্ধর শব্দ, মুখে 
বাক্য নাই, ছুই চক্ষে অনবরত জল ঝরিতেছে, অর্ধাজ্গ বিবর্ণ শেষ 
কাপিতে কাপিতে ভূতলে পতিত হইলেন। গোবিন্দ ইহার জর্ধাঙ্গে 
জল [মঞ্চন করিয়া বাতাঁন করিতে লাঙল, সকলে কীাদিয়! অস্মির 
হইলেন, পুনঃ পুনঃ অঙ্গে জলসেক করিয়1 কর্ণে হরিনাম শুনাইয় বন 
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কষ্টে সে দিন চৈতন্য সম্পাদন কর) হয়। মহা ভাবের এই সকল অষ্ট 
সাত্বিক লক্ষণ এ পৃথিবীতে অতি বিরল দৃশ্য | তদনন্তর জ্ঞানলীভি 
করিয়া স্লপ্তোশ্িত ব্যক্তির ন্নায় চারিদিকে চাহিয়া গের বলিলেন, 

এখানে আমি কিরপে আঁমিলাম? কোন্ ভাবের প্রীবল্যহেতু মে 

প্রক!র অবস্থা? ঘটিয়াছিল পরে তাহ। সমস্ত বর্ন কটরিলেন। আর এক 

দিন সকলের অগোচরে বহির্ঘমন করিয়| কুক্মাগু রতি হইয়। পথের 

মধ্যে মাংসপিগ্ডের ন্যায় পড়িয়াছিলেন, অনেক অনুসন্ধানের "পঞ্ষ 

তবে খুঁজিয়। পাঁওয়1 বয় । হরি বলিষ়। কাণের কাঁছে চীৎকার করিলে 
তবে মুচ্ছণ ভঙ্গ হইত। ভাঁবাবেশে মত্ত হইয়া একবার কূপের মধ্যে 
পড়িয়া! শিয়াছিলেন। শরীরের পঞ্চেদ্দ্রিয় এক সময় পণমাত্রায় স্ব স্ব 

বিষয় ভোগের জন্য অই্ধর্য হইলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, তেমনি 
তাহার দর্শন, আলিঙ্গন, প্রেমরসপান ইত্যাদি আধ্যাত্মিক শু 
পিপান। সমস্ত বলিষ্ঠ অশ্বের ন্যায় এক সময় নানাদিকে দাবিত হইত। 

এত বড় প্রেমিক অদ্বিতীয় ভক্ত হইয়া চৈতন্দেৰ এরূপ বিরহযন্ত্রণা 

ভোগ করিতেন ইহা? সহস। মনে হইলে কিছু আশ্চর্যজনক বোঁদ হয়, 

কিন্ত তাঁহার কেন কাঁরণ নাই । ভর্গীবাঁনের এশ্বর্ধ্য অনন্তঃ রূপগুণে 

তিনি ভামীম, ভক্তের সীমখবদ্ধ হৃদয় তাহ! কত ধারণ করিবে? তই 

উন্নতি ততই লালসা! আকাণজ্কা বদ্ধি হইয়।? থাকে। হর্িপদাঁরবিন্দের 

মকরম্দ লোভে তীহাঁর চিত্ুভৃঙ্গ নিরন্তর উন্মার্ত খাকিত; মস্তিষ্ক সেই 
পদকমলের মধুর আঁয্রাণে সর্বক্ষণ বিঘর্ণিত হইত; এবং হৃদয় সেই 
পরম প্রভুর চরণালিঙ্গনের জন্য অবিশ্ান্ত প্রধাবিত হইত ।॥ কিছু দিন 

পরে রখধাত্রার সময় খেধড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আমিলেন, তখন 
এ সকল ' মহভাবের উত্তেজন। কিছু নরম পড়িল । 

ক্গালিদাসের কথা | 

রঘুনাথ দাসের পিতৃব্য কঁলিদাস কিছু দিন পরে বৈরাগী হুইয়] 

ভ্রাতুষ্প,ত্রের পথ অনুসরণ করেন। এব্যক্তি কেবল বৈষ্ণবের পত্রব- 
শিষ্ট উচ্ছিষ্ট খাইয়। ভক্তি উপার্জন করে । বৈষ্ব গৃহস্থদিগকে তিনি 

উত্তম সামগ্রী উপহ্ণার দিয় পরে তাহাদের বাটিতে প্রসাদ খাইয়। 
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আসিতেন। কেছ কোন আপত্তি কশ্রিলে গোপনে তাহার আম্তাকুড় 

হইতে পাত কুড়াইয়। খাঁইতেন। এইরূপে গেওড়ের শাত শত সাধুর 

উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়] শেষে নীলাচলে প্রভুসমীপে তিনি উপস্থিত হুন। 
বৈষবের প্রসাঁদ ভক্ষণে ভীহার এমনি আস্থ! ছিল ঘে, ঝড়, ঠাকুর নাঁমে 
এক ভূঁইমালি জাভীয় বৈঝবকে আআ উপহার দিয়া পরে লুক্কায়িতভাবে 
তাহার এবং তাহার পত্বীর পরিতাক্ত খোঁস। ও অঁশঠি ইনি চুষিয়। 
খানশ কালিদানসকে খেধরাক্গ যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়শছিলেন। রাগী 
হইতে হুইলে কত দূর অভিমানশুন্যতা, দীনত। আবশ্যক, কালিদাস 
ভার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। 

সস | 

চৈতন্য জননীর তত্ত্ব লইবার জন্য প্রায় বর্ষে বর্ষে হয় জগাদাঁনন্দ ন। 
হয় দামোদরকে নবদ্বীপণে পাঠাইতেন । তিনি যখন কাহারো কুশল 
বর্ত| জিজ্ঞাঁস1 করিতেন, তাহার অর্থ এই ছিল যে, সে ব্যক্তির ভক্তি 

আছে কিনা । একবার দামোদরকে জিজ্ঞাীন! করেন, মাতার বিজু 

ভক্তি কিরূপ দেখিলে বল? স্পষ্টবক্ত। দামোদর এজন্য গৌরকে 

ভৎ্সন1 করিয়ণ বলিয়শছিলেন, শচীর ভক্তির কথ! আবার তুমি 
জিজ্ঞাস করিতেছ % ভাহার প্রন্ীদেইত ভোমর ভক্তি ? চৈতন্য ইহ! 

শুনিয়। সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভক্তিমান্ ব্যক্তিকেই তিনি ধনবস্ত 

বলিয়! স্বীকার করিতেন, তণ্ভিন্ন অভক্ত জীব সকলেই তাঁহার মতে 
দরিদ্রে। উড়িয়া এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের)? তাহাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ 

করিত। কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আনিলে তিনি বলিতেন, যাও আগে 

তুমি লক্ষেশ্থর হও, যে লক্ষপতি তাহার গৃহছেই আমার ভিক্ষণ হয়। 
ইহ শ্রবণে এক দিন কেহ কেহ বলিলেন ঠাঁকুর, লক্ষের কথ! দূরে, 

সহতও কাহারে ঘরে নাই। তুমি যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না কর, তবে 
আমাদের গৃহাশ্রম পুড়িয়া ছারখার হউক! গৌরচজ্দত্র বলিলেন, 

কাছ'কে আমি লক্ষেশ্বর বলি তাহাকিজান? প্রতিদিন যেব্যক্তি 

লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করে তাহাকেই আমি লক্ষেশ্বর বলি, তাহারই গৃহে 
আমার ভিক্ষা হয়, অন্য ঘরে আমি যাই ন1। ভীহাঁকে আহার 
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করাইবাঁর জন্য অনেকে লক্ষ হরিনাম জপের ব্রত গ্রহণ করিলেন, 

চেতন্যেরও উদ্দেশ্য সফল হুইল । লেখকিকভাবে অসার সামাজিক 

অনুষ্ঠানে তিনি ষোৌঁগ দিতেন না। হরিনাম আর ভক্তি, ইহ ছাড়া 

তাঁহার মুখে অন্য কথা ছিল না। 

অবতারতেের জতিসাদ । 

এক দিন সন্থীর্ত্চন মত্ত হইয়। বদ্ধ অটদ্বত গোপা ঞী বলিলেন, 
এস ভাই আজ প্রাণ ভরিয়। চৈতন্যাবতারের মহিমা গান করি । যিনি 

স্কীর্তন প্রচার করিয়। আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন* যাহার প্রসাঁদে 
আমরাও সর্বত্র পুজিত হইলাম, এস অগ্ধ তাহার গুণ সকলে মিলে 

গাই । কোঁন প্রকার প্রশৎসাস্চক কথ? কি্ব। গীন শুনিলে খেধরাঙ্গ 
প্রভু বিরক্ত হুইতেন তাঁহা আমরা জাঁনিতাম, এই জন্য আমরা ভয়ে 
সঙ্কুচিত হইতে লাঁগিলাঁম। শেষ প্রাচীন সাধুর অনুরোধ সকলকে 
রক্ষণ করিতে হুইল। অদ্বৈত নিজেই এক নুতন পদ রচন। করিয়া 
উৎসাহের সহিত ভক্তসঙ্গে তাহ গাইতে লাঙ্বিলেন। ইহাতে সকলের 
বিশেষ আমোদ বোধ হুইল । কীর্তনের মহাঁধনি শ্রবণে শের তথায় 
উপস্ছিত হইলেন, তাহাকে দেখিয়। ভক্তগণের উৎসাহ াড়িয়। গেল। 

আনন্দের বেগে ভয় লজ্ভ্ভ1 সমস্ত বিলুপ্ত হইল, শেষে তীহাঁর সশ্মুখেই 
এই গান সকলে গাইতে লাশিলেন। দাস্য ও মধুর ভাবই চৈতন্যের 

ধর্ম, দাঁন ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়! তাহাকে কেছ সম্বোধন করিতে পাঁরিত ন1, 
তথাপি অটদ্বতের চক্রে পড়িয়! সে দিন এই প্রকার ঘটন? হয়! চৈতন্য 

যখন তীহার নিজের ভ্ততিবাদ শুনিলেন* তখন লজ্জিত এবং দুঃখিত 

হইর] আপনার বাসায় চলিয়। গেলেন|। অতঃপর সঙ্থীর্ভতন শেষ 

করিয়। বৈষ্ঞব সাধুশণ প্রসুর অণশমে উপস্থিত ছন। তিনি তখন রাগ 
করিয়ণ ঘরের মধো শুইয়াছিলেন; বন্ধুদিগকে নিকটে সমাগত দেখিয়া 
উঠিয়1 বসিলেন, এবং বলিতে লাঙ্িলেল, ওহে শ্রীবাঁস পণ্ডিত ! আজ 

তোমর1 ভগবানের নাম সঙ্কীতন ন1 করিয়া! কি গান গাইলে বুঝাইয়' 

বল দ্রেখি শুনি? অন্য সকলে ভাহার ভাঁবগতি দেখিয়! ভীত হুইল, 
কিন্ত শ্রীবাস আকাশের দিকে করতল বিস্তার করিয়া বলিলেন, ক্ুর্ধের 
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প্রকাশ কি কখন হন্তে আচ্ছধদিত হয়? এমন সময় ত্রিপ্ুর, চট্টগ্রাম, 
স্লীহট এবং অন্যান্য স্থানের শত শত যাত্রী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান 

হুইয় গেধরগ৭ সন্কীর্তন করিতে লাঁশিল, মহা ধুম উঠিল, তাহা 

দেখিয়া বৈঝবেরখ হাসিতে লাগিলেন । শ্রীবাঁস বলিলেন, এখন কি 

করিবে ? আঁমিত অর এ মকল লোককে ভাকিতে যাই নাই। উহ্ছার। 

কি বলিতেছে শুন দেখি? তখন প্রভু নির্বণকু হইলেন | প্রাচীন 

বৈষখদিখোর এরূপ আচরণ দেখিয়। আমি সে দিন একটু চটিয়াঁছি- 

লীম। অই্দ্ধতকে স্পষ্টই বলিলাম, ঠাকুর নিজে যাহা অন্াঁয় বলিয়। 
গ্রতিবাঁদ করিতেছেন ভোমরা তাহা শুনিবে না কেন? এ তোমাদের 

ভারি অন্যায় ! আমাকে অজ্ঞ এবং সামান্যবুদ্ধি বিবেচনা] করিয়। মে 

কথ। কেহ শ্রাহা কত্বিলেন না| বব কেছ কেহ ক্রোঁধবিস্ফারিত 

কুটিল নয়নে আমাঁকে তিরক্ষাঁর করিয়। বলিলেন, তুই অর্বচীন মূর্খ 
এ কথ কি বুঝিবি? চপলত প্রকাশ করিস্ ন!। এ প্রকার করিবার 

কারণ কি আমি শেষ ভাবিতে লাঁশিলাম। তবে কি চৈতন্য এত 

অপেক্ষা ইইার। বেশী জ্ঞানী এবং ধার্শট্মিক হইলেন? পরে বুঝিলাম, 
মনুষো ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব, অর ঈশ্বর, এই উভয়ের প্রভেদ লোকে 
সাধারণতঃ বুঝিয়? উঠিতে পাঁরে না, এই জন্য তাঁহার] সাধু মহাঁ- 

পুকষকে অন্য কোন শব্দে এবং ভাঁবে প্রশৎসণ করিয়। তৃণ্ড ন1 হইয়" 

শেষ ঈশ্বর বলিয়! মনোঁক্ষোৌভ দূর করে। নতুব! আমি দেখিয়াছি, 
উশ্বররূপে খৃহীত ভক্ত মহীজনেরা যেমন জীবের ক্ষুত্রত্ব এবং ভগবাঁনের 

মহত্ব এই হুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারেন, এমন আর কেহ পারে না। 

সুতরবং উীহাণর। যেমন ইহার প্রতিবাদ করেন এমন কে করিতে পারে ? 

বাহার ভশবানের অনুপম গেখরব দেখিয়ঠছেন, তীহারীই মনুষ্ের 
হীনতা পরিকফ্াররূণপে বুঝিয়াছেন, এই নিমিত্ত ভ্বীগেধরাঁ্গ বিরক্তি 
প্রকাশ করিতেন । কিন্ত তাহা? শুনিবে কে? তিনি যদি এক শুণ বিনয় 

প্রকাশ করেন, শিষাগণ সহজ্র গুণ করিয় তাঁহাকে বাড়াইয়! তোলে, 

এক তিনি কি করিবেন ? যদিও আশমি নির্বেবোধ ছিলাম, কিন্ত এ বিয়য়ে 

শৌধয়ের যথার্থ ভাব আমি স্পষ্উরূণে বুঝিতে পাঁরিতাম | 
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একবার পুগরীক বিদ্তানিধি নীলাচলে আনিয়াছিলেন । এখানে 

অন্নবিচাঁর নাই দেখিয়। তিনি বলিয়াছিলেন; ইহারা দকলেই ব্রহ্ম 

হইয়াছেন কি? গেধরাঙ্গের শিষাগণ শাস্ত্র বিধি নিষেধ বড় গ্রাহ্য 

করিতেন মা। ভক্তচুভামণির নিকট থাকিয়। এ বিষয়ে ভার যথেফ 
প্রশ্রয় পাইয়াঁছিলেন। 



মহাপ্রভুর লীলাসমাপ্তি। . 
এরা ০০১০ 

চৈতন্তদেবের শেষ জীবনের অভূতপূর্ব বিচিত্র ভাব সকল দেখিয়! 

প্রধানতম ভক্তগণ পর্যান্ত বিস্ময়াপম হইতে লাশিলেন ভীাহার! বলি- 

তেন, শ্বয়ং ভগবান হবি ভক্তের আনন্দ এবং সুখ সম্ভাথের জন্য 

শৌরদেছে ভক্তাবতার হইয়। জম্ম গ্রহণ করিয়াছেন । এক অর্থে ইহ 
বাস্তবিক কথাই বটে, ঈশ্বরত্ব অবভীর্ণ হইয়া নবদ্বীপে এই ভক্তাঁবতাঁর 

উৎপন্ন করিয়াছিল | মাঁনবজীবনে এরূপ অসামান্য ধর্শোন্মভতা কেছ 

কখন দেখে নাই, এই জন্য তাহাকে কি বলিয়। নিপ্ধারণ করিবে কেহ 

কিছু বুঝিতে পাঁরিত না । ফলতঃ জীব যখন ভগবানের একান্ত জঙন্গ- 
গত হয়, তীছাতে আত্মপমর্পণ করে, তখন অখর ভেদাভেদ বড় খাঁকে 

ন1? যেন অর্গাধ সিন্ধুনীরে আ্োতস্বতী মিলিয়| শিয়াছে এইরূপ মনে 
হয়। মে ভাঁবের মানুষ যখহু? বলে এবং যাহ! করে তাহ? অলৌকিক | 

একদ৭ জ্যোৎস্স (শোভিত পুর্ণচক্্র-বিরাঁজিত নিশীথ সময়ে ভক্ত- 
গণসঙ্গে গেখরচজ্ত্র টোটা নামক পর্ধাতোপরি বিহার কর্পিতে করিতে 
চক্রিকারগ্িত স্থনীল জলধিবক্ষঃ দর্শন করত সেই দিকে চলিয়া যাঁন। 

সকলেই আণমোদে মত্ত, কোন্ দিক দিয়) কখন তিনি প্রস্থীন করিলেন 

কেহ জানিতে পারেন নাঁই। পরে অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদ্র 

উপকুলে জনৈক ধীবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হুইল। তাহাকে জিজ্ঞাস! 

করখতে দামোদরকে সে বলিল, আমি মৎস্য ধরতে শিয়া] একটি মৃত 
দেছ জালে পাইয়াছিলাম, তাহাকে স্পর্শ করিয়া! অবধি ভয়ে আমার : 
প্রাণ কেমন কর্পিতেছে, আতঙ্কে অঙ্গ কাপিতেছে, সে ব্রহ্ষদৈত্য কি 

ভূত হইবে জানি না, তাহার দুই চক্ষু কপাঁলে উঠিয়াছে, অস্থি মালের 

বন্ধনী সমস্ত শিথিল, প্রকাণ্ড দীর্ধাকার শরীর, মাঝে মাঝে শে গেঁ। 

শব্দ করে, আমাকে সেই ভূতে পাইয়াছে। আমি মরিলে আমার স্ত্রী 
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পুত্র কি খাইবে? হায়! আমি দুঃখী লোক, একাকী রাত্রিতে মাঁচ 
ধরিয়! বেড়াই এখন ওনার বাড়ী যাইতেছি, তোমরা ওদিকে যাইও 

না। স্বরূপ তাহার কথার প্রকৃত ভাব বুবািতে পারিলেন এবং মেই 

দিকে দৌড়িতে লাগিলেন, শিয় দেখেন যে গৌরচন্দ্র স্পন্দহীন হুইয়া 
পড়িয়া! আছেন, দেহ পাংশুবর্ণ হইয়াছে, ঠিক যেন শবাকতি। সকলে 

মিলে উচ্চইম্বরে কর্শের নিকট হরিধনি করাঁতে তখন তাহার আঁনোদয় 

হুইল । প্রভু অচেতনাবস্থাঁয় সমুদ্রের জলে ভামিতেছিলেন, এ ধীবর 

জালে ধরিয়া উপরে তোলে, তাহাতেই সে দিন রক্ষণ পান। 

এইরূপে তিনি কখন একাকী রজনীযোণে বাহির হইয়া যান, কোন 

দিন ব! দ্বার খুলিতে না প।রিয়ণ দেওয়ালে মুখ ঘর্ষণ করেন; ইহা নিব1- 

রণের জন্য শঙ্কর নামক একটি শিষ্া কিছুদিন প্রছরিরূপে নিযুক্ত 
ছিল। ০ম আবার অতিশয় নিদ্রানু। মাঝে মাঝে ঘুমণইয়। পড়িত। 
কিন্ত এভ যে বিরহেন্মাদ, প্রেমপ্রলাপ, তখাপি প্রভু জননীকে বিস্মৃত 
হন নাই | জগদানন্দ দ্বার প্রতি ব€ুনর বস্ত্র ও প্রসাদ মাতার জন্য 

পাঠাইতেন। সমুদ্রের জলমগ্ন হইতে রক্ষ1 পাঁইয়। শেষ অবস্থায় 

জগদখনন্দকে নবদ্বীপ পাষ্ঠাইয়। বলিয়শ দেন যে, জননীকে আমর 
অপয়াধ মাভ্ভীন) করিতে বলিও। ভীহার আশজ্ঞায় আমি নীলাঁচলে 
আছি । বাউল হইয়। ধর্ম নাশ করিলাম, এ অপরাধ যেন ভিনি গ্রহণ 
না করেন। শচীমাঁতার জন্য বন এবং প্রসাদ ও অন্যান্য ভক্তগণের 

জন্য প্রসাদ লইয়া! জগদাঁনন্দ নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরে পৌখছিলেন । 
প্রত্যাগমন কালে তীহ দ্বার! অটদ্বত চৈতন্যকে এই তর্জা বলিয়া 
পাঠান, *প্রভুকে কহিব। আমার কোটি নমস্কার | এই নিবেদন তার 
চরণে আমার! বাউলকে কহিও লেক হুইল আউল । বাউলকে 

কছিও হাঁটে না? বিকাঁয় চাউল । বাউলকে কহিও কাজে নাহিক 

আউল । বাঁউলকে কহিগড ইহ? কহিয়াঁছেন বাউল |” এ কথার অর্থ 
কেছ বুঝিতে পারেন নাই । 

মহাঁভাঁবের প্রভূত প্রভীবে মহাপ্রভুর শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে 
লাশিল। ক্ষণভদ্কুর পাঞ্চভোতিক দেহ আঁর কত সহ্য করিবে? ন্বর্দের 

১৫ 
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প্রলন্ত অগ্নি তাহাকে জীর্ণ শীর্ণ এবং ভ্রুমশ$ঃ বিকল করিয়] ফেলিয়4- 

সিল। ভখাপি পুণের শরীর বলিয়! এত দ্িন সে অমরাক্সার গুৰ- 

তার বহন করিতে পারিয়াছিল। তাঁহার এক দিনের প্রের্মাবেশে, 

ভাবের মন্ততাঁয় অস্থি চুর্ণ হইয়। ষাঁয়, জীবনী শক্তি নিঃশেষিত হুয়। 

ঈদৃশ ধর্ম্ভীব সচরাচর কাহারে? ছয় না, যাহার হয় ০ অধিক দিন 

বাঁচে ন।। ঠিক অখের মধা হুইতে পক্ষীশাবক যেমন যথাসময়ে 
অগুভেদ করিয়। বাঁছির হয়, তেমনি শৌরশ্রেমবিহঙ্গ সেই চিদাকাশস্ছিত 

পক্ষিমীভার ক্রোড়ে বিচরণ করিবার জন্ত পার্থিব দেহপিঞ্টর ভগ্ন করত 

নিক্রান্ত হইল । ইহলোক পরিত্যাখের অল্প কাল পুর্ধে পরম অন্তরস্ত 

চির সঙ্গী স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়কে এক দিন এই শেষ কথ! 

ক্সেকটি ধলিয়। যাঁন ;--কলিতে নাষসপ্বীর্তনই ভণগবচ্চরণ প্রাপ্তির পর- 

মোপীয়, ইহাতে সব্ধদিদ্ধিলাভ হুয়। তদনস্তর নিজক্ুত এই আক 
কয়টি আরুর্তি করিলেনু.। 

“না ম্রাত্বকারি বহুধ। নিজনর্ব শক্তি, স্তত্রার্পিতো। নিয়নিতঃ ক্মরণে ন 

কালঃ | এতাদৃশী তব রুপা ভগবম্মমীপি, ছুর্দেবমীদৃশমিহধজনি নানু" 
রাশীই” ॥ হে ভগবন্ ! ভক্তগণের বাঞ্চান্ুনারে নানাবিধ নাম ধারণ 

করিয়! তাহাতে তোঁষার সমগ্র শক্তি সঞ্চার করিয়াছ । শয়নে 

ভোঁজনে যাহার যখন ইচ্ছ! নে এই নাম লইয়। মিদ্ধমনো রথ হইতে 

পারে । -এমম রূপা ভোমার, তত্রাপি ছু্দেব বশতঃ সে নামে আমার 

অন্থুরাগ হুইল না। স্বরূপ ও রামানন্দকে বলিলেন, কিরপে নাম 

লইলে প্রেমোদয় ছয় তাহ! বলি শ্রবণ কর। “তৃণাত্রপি স্ুনীচেন তরে+- 
রিব সহিষ্না! অমানিন1! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।৮ যে 
ব্যক্তি উত্তম হুইয়াও আপনাকে ভৃণাধম মনে করে, বক্ষ যেমন সহিক্ু 

হইয়া সকল সহ করত ফল ফুল ছায়। দান করে, তজপ সমুদায় সহ্য 
করে এবং আপনি অমানী হুইয়! অন্যকে মান দাঁন করে, সেই ব্যক্তি 
কতক হুরি কীর্তনীয় ছন। অনন্তর নিজের দীনত? ও ৫প্রমহীনতার 
জন্য খেদ করিয়। এই শ্লোকটি পড়িলেন। “ন ধনং ন জনং ন স্ুন্দরীং 

কবিতা বা জগদীশ কাঁময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাস্তক্তির- 
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হেতুকী ত্বয়ি”। হে জগদীশ ! ধন জন সুন্দরী কবিতা এ নকল কিছুই 
পর্থনা। করি না, জন্ম জগ্মাস্তর তৌমাতে অটহতুকী ভক্তি হউক এই 
কামন14 পরে অন্যক্কুত আর একটি শ্লোক পড়িয়া এইরূপে তাহার 

ব্যাখ্যা) করিলেন। হে গ্রভো! আমি ভোমার নিডা দাম, তোমায় 

বিস্বাত হুইয়! আমি ভবার্ণবে পড়িয়াছিঃ কপ। করিয়া! আমাকে তোমার 

চরণধুলির সমান কর। পুনরায় দীনত1 এবং উৎকঞ1 সহকারে নিজ- 
কৃত এই শ্লোক দ্বার প্রীর্থনা করেন; «নয়ন গলদশ্রুধারয়। বদনং 
গঞ্দদকদ্ধয়! শির পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদ। তব নাঁমগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৮ 

হে প্রভো ! ভোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়নে গলদজ্ধার? 

বছিবে এবং কবে আমার কণ্ঠ অবরোধ এবং বাঁকা গদ্গীদ হইবে, এবং 

কবে আমার বপু. পুলকে পরিপূর্ণ ছইবে। তদনন্তর নিজের রচিত এই 

শ্লোক পড়িয়) লীলখ শেষ করিলেন | “মুগায়িতৎ নিমেষেণ চক্ষুঘ। 

প্রারষায়িতং শুন্যাঁয়িতৎ জগৎ সর্ধং গৌবিন্দবিরছেণ মে।” স্থায়! 
গোধিন্দবিরছে আমার সমুদয় জগ্গৎ শুন্য, নিমেষ যুগপ্রায় এবং নয়ন 
বর্ধাকালের ন্য'গ্স হইল । 

ক্ষ্ণ আমর প্রাঁণধন জীবন, ভীঁহ্ণাকে অমি সর্বক্ষণ হুদয়ে রাখিব, 

ত1হ।র সেবাই আমার সর্ধস্য ইত্যখদি বাক্য কহিয়। কয়েক দিবন পরে 

প্রভু দেহলীল। সংবরণ করেন । বিরহোত্তাপে সম্তপু হুহয়া প্রেমের 

প্রস্বলিত হুতাঁশনের মধ্যে ক্রমে সেই সুবর্ণ প্রতিম! গৌরতন্থু বিলীন 

ছইয়৷ গেল। সেবিরছে নিরাশার নাঁম গন্ধ নাই, বাহিরের সন্তাপের 

মধ্যে ভিভরে এক প্রকার অপুর্ব্ব শাস্তি অন্ুভূত হইভ। 
প্রেমবির হেখন্মাদ শেবে এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ভাহাতেই 

শরীর ভগ্ন হইয়া? যাঁয়। পার্থিব ভস্কুর দেছে আর কত সহা ছইবে? 

কখন কোন্ ভব হয়, কোথায় কখন চলিয়া! যাঁন এই ভয়ে সর্ববদ! 

সকলকে সশঙ্কিত থাকিতে ছইত।| এইরূপ করিতে করিতে এক দিন 
আর তাহাকে পাওয়া গেল ন। একবার সমুদ্র হইতে ধীবরকত্তৃক 

রক্ষ। পান, শেষে তদীয় প্রিয় সঙ্গী গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে গিয়া 

আর প্রত্যাগমন করিলেন নধ। চৈতন্য এই স্থানে মধ্যে মধ্যে থিয়। 
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হীদাধরের মুখে ভাগবতবাশখ্যা শ্রবণ করিতেন। তীহার অদর্শন 

সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, গদীধরের আশ্রমে গোগী- 

নাথ বিশ্রহের মন্দিরে প্রত প্রবেশ করিলেন আর ফিরিলেন না। 

তিনি গৌপীনাখের দেছে বিলীন হইয়া গেলেন। ইদানীৎ আর জ্ঞাঁন 
চৈতন্য বড় খাকিত না। সর্বদ1 প্রেমে বিহ্বল, বিশেষ কথাঁবার্ভীও 

কছিতে পারিতেন না। ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভু মর্ভত্যলীল! সংবরণ 

করেন। 

আমরা শৌরবিরছে নিতান্ত ব্যথিত এবং শোকাঁভিভূত হুইয়? 

পড়িয়াছিল'ম, কিছু দিন পর্য্যস্ত সে হঃখ ভুলিতে পারি নাই। 

যাহাকে এক দিন ন) দেখিলে ভক্তগণ মাতভৃহার শিশুর ন্যায় অস্থির 

হইতেন, ধাহাঁর গফুল্ল মুখচন্দ্রের শিদ্ধ জ্যবৎআ্রাঁর মধ্যে ভীহারা অহো1- 
রখত্র বিহুাণার করিতেন, চিরদিনের জন্য তিনি মর্ত্যধাম পরিত্যাগ 

করিলেন, ইহ! কিরূপ শোকাবহ অবস্থা তাহ ম্মরণ করিলেও গ্রাণ 

আকুল হয়। সোণার সংসার আনন্দের মেল? চির মহছোঁৎসবের 

ক্ষেত্র একবারে শোৌঁকসিম্ধুনীরে মগ্ন হইল । প্রেমের পুর্ণশশধরকে 
ভীষণ কাঁল আনিয়। একবারে শ্রাণস করিয়! ফেলিল। ধর্দবিধন- 

প্রবর্তকের তিরেণভাঁবে অন্ুবস্তিণণের কি অবস্থা! হয় তাঁহ? এই পুরাতন 
পৃথিবী বার বার নিরীক্ষণ করিয়াছে! সেই নবদ্বীপের চন্দ্র অষ্ট 
চত্বারিংশ বৎসর কাল ল্ধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়। নীলাচলে অস্তমিত 
হুইল। নীলাচলধাম অস্টাদশ বর্ষ পরে মৃত্যুর আকার ধারণ করিল। 
তিনি যেন সকলকে বলহীন জীবনশুন্য করিয়। জ্বর্গারেহণ করিলেন। 
প্রেমৌোৎসবের রজনী প্রভাত হুইল, বস্ুন্ধার! বিষাদ ও ঘের নিস্তব্ধ তার 
মধ্যে ডুবিয়] গেল) ক্বর্গের দেবতা স্বর্থে চলিয়া গেলেন, কেবল ছায়! 

মাত্র হুদয়পটে জাগ্রৎ রহিল । আর সে লোকসমারোঁহও নাই, হত 

কীর্তন জয়োল্পবসের ভীষণ শীর্জানও নাই, কালের নিষ্ঠুর দণ্ডাঘাঁতে 
প্রেমের এ্রতিম! চুর্ণ হুইয়। গেল। এক জনের অভাবে যেন সমুদয় 
দেশ শ্মশাঁনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল । কিন্তু তিনি আমাদের 
অন্তশ্চক্ষর সন্পুখে চির দিনের জন্য যে এক প্রেমের গৌরাজ রাখিয়। 
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গেলেন তাহা দ্বারা আমাদের শোক সম্ভাপ বিচ্ছেদ ষজ্ত্রণ। ক্রমে 

অপনীত হুইতে লাশিল। যেখানে ভক্তির অশ্রু প্রেমের মন্তত?, 

ভাঁবের উচ্ছাস, এবং হরিমস্কীর্ভতন, দেই খানেই অমরা ত্র গৌর চন্দ্র 
বিদ্যমান । হরিনাম শ্রবণ কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের ভাবরসোম্বত্ত 

সুন্দর ছবি খানি তৎক্ষণাৎ নয়নের সম্মুখে আনিয়। উপস্থিত হয়। 

এখনও ভীাহাীকে আমি হরি সঙ্ীর্তনের মধ্যে দেখিতে পাই । মহ্ণপ্ুক- 
ষগণ বাম্পীয় পৌতের ন্যায় যখন যে নদীবক্ষ বিদারণ করিয়। চলিয়? 

যাঁন তখন তাহার পশ্টীন্ভাঁগের উভয় কুল উত্তাল তরঙ্গাধাতে আন্দো- 
লিত হয়। গশৌধরপ্রেমের জাহাজ বঙ্গদেশ, উৎকল কম্পিত করিয়' 
পুরীর উপকুলে অন্তদ্ধান হইল, কিন্ত ইহুণর পশ্াদ্বাহিনী তরঙ্গমাঁল। 
বহু যোজন পর্য্যস্ত বিস্ত ত হইয়] শোভা পাইতে লাগিল । বঙ্গদেশ, 

উড্ভিষ্যা, অসাম, মণিপুর এই কয়টি স্থানের কতকগুলি শাঁক্ত ব্রাহ্মণ 

বৈগ্য কায়স্থ ব্যতীত সকল জাতীয় নরনখরী শৌরপ্রেমরজ্যের প্রজা, 
ইহার বিস্তুতি বনু দূর পর্য্স্ত। এই সকল দেশের পনর আন! লোক 

'বৈষবধর্্পপীখের পথিক বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এক জন 
মহুাণপুকষের কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় প্রভাব ! ইহার ভিতর এখনও 

জীবনীশক্তি আঁছে, সেই জন্য সামান্য সামান্য স্তন সম্প্রদায় উৎপন্ন 

ছইয় থাকে । 
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মহাপ্রভুর দেহলীলা শেষ হইলে শেধড়ীয় বৈষবগণ কেহ কেহ 
প্রাভুর বিরছে ব্যাকুল হুইয় ব্ন্দাবনে শিয়া! বাঁস করিতে লাগিলেন, 

কেহ কেহ পুরীধাঁমে থাকিয়। উহার লীল চিন্তা করত শোকে মগ্ন 

রৃহ্িলেন | আমীর সহযোগী বন্ধুগীণও ক্রমে ছুই একটি করিয়। পরলেখ- 
কগভ হইলেন, আমি সেই মহাপুকষের জীবনলীল। অনুধ্যাঁন করিতে 
করিতে এমনি বিবালী হইয়া) পড়িলাম যে, দেশে ফিরিয়। আঠমিতে 
আর ইচ্ছা হুইল ন1। তদবধি ক্রমাগত নানা দেশ ভ্রেমণ করিয়ণ 
এক্ষণে কিছু দিন হইল স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছি । লীলানমাপ্তির 
পর যে সকল ভক্ত যথার্থ গৌরঞ্রেমিক ছিলেন তীঁহাঁর1 হরিনাম 
প্রচারে প্রবত্ত রছিলেন, কেছব। সাধন ভজন নামসক্ষীর্ভুনে জীষন 
তিবাছিত করিতে লাগিলেন, প্রভুর দেহ ত্যাগের পর দ্বিতীয় পুকষ 

পর্যযস্ত ভখবের আত এককরূপ ছিল, শ্রীনিবাস আচার্য শ্যামবনন্দ, 

মরোত্তম ঠাকুর? রাঁমচত্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ, বীরভদ্র' অড্ু/তাঁনন্দ, 
রুষ্ণমিশ্র প্রভৃতি পরবর্ভরর্ণ বৈষণবগণ গৌড় ও উৎ্কল দেশে বিশ্রহ্ 
স্বপন এবং নামসন্থীর্তনাদি দ্বার! প্রেম ভক্তি প্রচার করেন, তাঁহার 
পরেই ক্রমশঃ বিরত হইতে লাঁঙ্রিল। এখন কেবল বাহিরের ঠাট 

মাত্র বজায় আছে ভিতরকার পদণর্থ বিলুপগু হইয়াছে। যে পবিত্রতার 

জন্য চৈতন্য এত শাসন করিয়াছেন, ইন্ড্রিযপরায়ণ বৈষ্বগীণ তাহাই 

অশ্ঙ্রে ন্ট করিয়া বসিয়া আছে । তাহার) আবার ব্যভিচশর ছুক্রিয়াকে 

ধর্ম বলিস ব্যাখ্য। করে ॥ হায় ! চারিদিকে গৌরলীলশর চিহ্ন সকল 
দীপ্যমান পড়িয়। রহিয়াছে, অথচ তিনি নাই, ভীহাার ভাবের ভাবুক 
তেমন মানুষও আঁর পণওয় যায় না। মোঁছনিদ্রায় আচ্ছন্ন এই সমস্ত 
জনপদকে ভিনি প্রায় ত্রিশ বুসর কাল জাগ্রৎ্ রাঁখিয়াছিলেন, ভীহার 
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পদার্পণে পুখিবী ধন্ত হুইয়াছিল। সহত্র সআঅ নর নারী ভক্তিরস- 
পাঁনে পুনজ্জ্ঁবন লাভ করিয়াছিল । তেমন শুভ সময় আঁর কি ঘটিবে ? 
এক সময়ে" এতাধিক উন্নতচরিত্র সাধুর সমাগম এক দেশে আর কি 

দেখিতে পাঁইব? তেমন দেবের দুর্লভ ভক্কিন্ধা আর কি এখানে 
জন্মিবে? শৌরচজ্দরের জীবন, এক খাঁনি অখণ্ড ভক্তিরমময় প্রেমের 

প্রতিম1| কি ন্বর্শের অমৃতই তিনি আনিয়াছিলেন ! তেমন ন্ত্যণ্ড 
আর দেখিব নাঃ তেমন হরিসঙ্কীর্তীনও আর শুনিব ন1। প্রেমরসঙ্গিক্ধু 
গৌোরাাদের প্রেমাশ্ঃবিশলিত মুখচক্দ্রম। পরকালের মেঘে দাঁকিয়। 

ফেলিয়াছে আর সে আনন্দ মূর্তি দেখিতে পাখইব না। গেখলকের 

সম্পর্তি হরিপ্রেমামৃত বিলাইয়। তিনি চলিয়! গেলেন, কিছু দিন পরে 

সে বস্তু তীহার পশ্চা অশ্নগসরণ করিল, ছুর্ভীগয মানব তাহ। রাঁখিবে 

এমন স্থান নাঁই, কেবল চিত্তপটে সেই প্রেমলীলার সুন্দর ছবি এখন 

জাগিতেছে। পাঁপানলে সন্তপ্ত, সংসারভারে অধক্রান্ত, জর! দারিদ্র; 
শোক ভ্ুঃখে অভিহত মানব মানবী কোথায় এক বিন্দু ভক্তিরসপানে 
হৃদয়কে শীতল করিবে, তাহ ন! করিয়ণ তাহার] সংসারের হঃখ ক্রেশ 
সারের দ্বারধই মোচন করিতে চায়, পারে না, তথাপি হুরিভক্তি 

অশ্বেষণ করিবে না, গৌরপ্রেমের দৃষ্টান্ত লইবে না । তাঁহার! পদে পদে 
বিপদাপন্ন ছুর্দশা গ্রস্ত হইয়াও হরিপদে শরণ লইভে চাছে না। চক্ষের 
সম্মুখে এমন স্যন্দর পথ, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পড়িয়! রহিয়াছে, তাহু। দেখিয়ও 
দেখি?ব না, সে দিকে চলিবার সময় চক্ষু মুদ্দ্রিত করিয়। চলিবে | হায় ! 
কি হুর্ভাখ্য, হরিপ্রেম হরিভক্তি ভিন্ন আর কি কিছু ল্মিষ্ট হৃদয়গ্রাহী 
পদার্থ পৃথিবীতে জাছে ? অযোগণী অজ্ঞানী বেদবিমুখ সাধারণ নরনণরী 
এবহ শুক্হৃদয় কুতার্কিকদিশের জন্য এমন সহজ পথ গৌরাজ দেখাইয়া 
খেলেন, তথাপি মুঢ় জীবের ছর্নিবাঁর বাসনা ঘুচিল ন]| যাহার ছুই 

দিন পরে ফেলিয়া! পলাইবে, স্সেছ মমতা দেখাইয়া ইহ পরলোক 
নাশ করিবে, সেই অনার কুটুন্বভরণে জীবন চলিয়! গেল, অথচ 
তাহাদেরই অনুরোধে মনুষ্য মায়ামুগ্ধ হইয়া কত পাপ করিতেছে” 
দিনান্তে একবার ভক্তিপুর্র্বক ভগবান্কে স্মরণ করিৰে তাহারও অবসর 
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পায় ন। ! ঈশ্বর, সাধু, ধর্ম পরকাঁলকে ফাঁকি দিতে শীয়। ভাছণর] 

আপনার? বিড়ন্বিত প্রচারিত হইতেছে তাহা বুনাইয়) দিলেও বুঝে না। 

হায় ! কি পরিতাপের বিষয় ! পক্ষান্তরে কত ব্যক্তি কেবল'ভেকমাত্র 
অবলম্বন করিয়1 নিশ্চিন্ত রছিয়াঁছে। তাহাদের ভিজব প্রক্কৃত ধর্ম নাই 

এ কথা তাহার) বলিতে দিবে ন?, কারণ তাহাদের অহঙ্কার ধর্মাভিমাঁন 

তাহা স্বীকার করিতে দেয় না । 

আমি বৃুকাল পরে দেশে আসিয়া! জন্মাভূমি দর্শন করিতে শিয়া 

ছিলাম । দেখিলাম, নবদ্বীপের শাক্ত ব্রাক্ষণ পশ্ডিতদিশের মধ্যে 

ভক্তির প্রতি বিদ্বেষ ভাব তদ্রপই রহিয়াছে । সেই পুরা তন স্থুরধনী 
গঙ্গার নির্মল প্রবাহ গ্রামের উত্তর পুর্ব প্রান্তে শোভা পাইতেছে, শত 

শত আখড়াঁধারী বৈষব বৈষঃবী ভিক্ষা করিয়1 বেড়াইতেছে, কিন্ত বাহার 
নামে স্থানটি বিখ্যাত তাহার প্রকুত ভাবের চিত্র মাত্র নাই। রাস- 

পুর্ণিমার দিনে এওকাগ্ড প্রকাণ্ড শবশিবে, মহিষমর্দিনী বিন্ধুব(সিনী, 
কালী, জর়হুর্া প্রতিমা সকলের পুজা হয়, তাহাদের সন্যুখে বলিদান 
রক্তপাত, নাচ গ্বান যথেষ্ট হুইয়। থাকে, কিন্ত ইহার ভিতর বিন্দুমাত্র 
সাত্বিক ভাব আছে কি নখসন্দেহছ। টোলের ছাত্র ও পগিতদিখের 

এ বিষয়ে বিলক্ষণ উত্সাহ । ইহারা গৌরচক্দ্রকে শচীপিনীর ছেলে 
বলিয়) এখনও বিদ্রপ করিয়া? থাকেন । আধুনিক নিক্ুষ্ট শ্রেনীর বৈষুব 

বৈষবীদ্িশের যত কিছু ভ্ুরাচার তৎসমুদায় যেন গৌরের দোষেই 
হইয়াছে এইরূপ মনে করেন। ফলতঃ এখানকার বেষবগীণের অবস্থাও 

নিতীস্ত শোচনীয়। শাক্ত হিন্দুগণ তাহাদিগকে যত্পরোনাক্তি ঘণ। 

করেন। বৈষবের1 ভিক্ষা! করিয়। জীবিক। নির্বাহ করিবে আর হরি 

ভজন। করিবে, গোৌরান্গের এই উচ্চ আদেশ, কিন্ত ভিক্ষারত্তি তাহারা 

গ্রহণ করিল, বৈরাগী হুইয়। হরিকে ভজিল ন1। 

শান্তিপুরের গৌন্বামীদিগের মধ্যেও নিতান্ত ছুর্দশা ঘটিয়াঁছে। 

ভতীহাদের পরিবার সংখ্যাযে পরিমাণে বদ্ধি হইয়াছে সেই পরিমাণে 

বৈষ্ণবত্বের হ্রাস হইয়। মুর্খ ১। এবং গরিব অশিক্ষিত শিষ্াগণের উপর 

বৈষ[য়ক এভুত্ব বাঁড়িয়াছে। খৌম্বামীগণ শিষাব্যবলায়ী হুইয়] ধর্ষের 
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নামে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করত উন্মার্থশামী হইয়াছেন । গৌরান্গকে 
ইস্ছাঁরাই ভভ্যা করিয়। ভাহার পবিত্র প্রেমে ছুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ 

করিয়াছেন বঙ্গীয় দুঃখী আমজীবী সাধারণ লোকের হৃদয়ের শোণি- 

তন্বরূপ রাশি রাশি অর্থ দিয়? ইহাদের মেব! করে, আর ইহার] তাহ- 

দের অর্থে সুখে বিলাস চরিতার্থ করেন; এক্ষণে গুক শিষ্ের মধ্যে এই 

প্রকার জন্বন্ধ দীড়াইয়ছে। ব্যবমাঁয়ী বৈরাগী এবং গোম্বামীদিখের 

মধ্যে গেধরের ভক্ভ্িএভাব কিছুমাত্র নই কেবল তাহ নহে, তাহার 
বিপরীত যাঁহ। কিছু সম্দায়ই বিদ্যমান অখছে? কিন্ত গৃহস্থ বৈষ্ণব এবং 

ভক্তিপথাঁবলম্বী ভদ্র” কূষক» নবশাক জাতির মধ্যে কিছু কিছু ভক্তির 

সরল মধুর ভাঁব দেখিতে পাঁওয়। যায় | সে যাহাঁহউক, এ সকল দোষ 
দুর্বলতা সত্বেও গেধরশিষা বৈষ্ঞবরুন্দকে অখমি ভালবাসি, এবং ইছ।- 

দের ভিতরে গৌরপ্রেমের মধুর আত্রঁণ কিছু কিছু পাই? সাধু বৈষ্ঞর" 

গণের মধ্যে বিনয়, ভাঁবুকত, নাঁমসক্ষীর্তন, সাধূমেবণ এনৎ মগ্যম হস 

পরিত্যাগ, সাঁরল্য, দীনভাব, সাত্বিকত1 এখনও যাহ! কিছু আছে তদ্দ- 
শুন সুখী হওয়! যাঁয়। ভগবান ককন যেন সাঁধাঁরণ বঞবসমাঁজের 
জীবনহীন বাহ্াঁড়ম্বরের মধ্যে আবার ভাঁবের তরজ উদ্বিত হয় | 

যদিও বৈষ্ণব জন্প্রদায়ের বর্তমান দুরবস্থা দর্শনে আমি নিতাস্ত 

ব্যথিত হুইলা'ম, কিন্তভু মহাপ্রভুর প্রতি বিধাঁনবাদী ব্রাহ্মণের ভক্তি 

শ্রদ্ধ। এবং তাহার ধর্মভাঁবের অনুকরণস্পাহ। দেখিয়া আমি আহ্লাদিত 

হইয়াঁছি | ইহইফর। জ্বীনশীর্ব, বুদ্ধিবিচার, কুতর্কের পথ ত্যাগ করিয়া ষে 

ভক্ভিমধর্গ অবলহ্ৃনপুর্বক হরিনস্ক্তন-প্রণাঁলী ধরিয়াছেন ইহা বড় 

খের বিষয় | সকল শাস্ত্রের সার এই হরিনাম, এবং ভক্ক্রিই একমাত্র 
পরম লাঁধন, সমস্ত ধর্মর+জ্য নিস্পেষণ করিলে এহ দুইটি পদার্থ প্র।প্ত হওয়! 
যায়। হরিভক্তিই জীবনের অন্ন, পাল, সুখ, সম্পদ, স্বর্শ এবং মুক্তি, 

ভবপাঁরের ইহাই একমাত্র সাঁর সক্ষল | ইহার ভিতর অন্ত এরশ্বর্্য পর্ণ 
সর্বলোকপালক ভখবান্ বিরাজিত। ভীহাঁকে যন্দি একান্ত মনে বিশ্বাস 

করখ যায়, এবং তাহার চরণপদ্মের মধুপাঁনে যদি সুদৃঢ় রতি জন্মে, 

ভবে আর জীবের অপ্রাপ্য কি থাকে? এই. নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে 
১৬ 



১২২ ভক্তিচৈতন্তচক্দিক] | 
4. তানেক জিতেক্দ্রিয় সাধুচরিত্র সদ্বিদ্ধবান্ অনুরাগী খুবাও দেখিলাম। 

ইঙ্ছারা সভ্যতার অভিমান, বিদ্তার সম্ভ্রম মর্ষ্যাদ?, জাতি কুলে জলা- 

গুলি দিয়া লজ্জ। ভয় পরিত্যাশপুর্বক যে দীন বেশ ধারণ কটিরয়াছেন, 

ইহা! দ্বার! পরিত্রাণের আশ জীবিত হুইবে। কিন্ত ইহার জ্ঞান সম্বন্ধে 
যেমন উন্নত এবং বিশুদ্ধ ব্যবহার বিষয়ে যেরূপ উদার, কার্যযানুষ্ঠীন- 

সম্বন্ধে ষেমন তৎপর এবং উৎসাহী, ভাঁবসম্বন্ধে তেমন নহেন। আমি 

পূর্বের যাহ! দেখিয়াছি ভাহার সঙ্ষ্ে ইহার তুলনাই হয় ন| ভাবে হ্থাসে 

কাদে নাচে গায় মাটিতে গড়াগড়ি দেয় তাহ? কোঁথ।? এ সব সভ্য 

ভব্যত+, ব্যাকরণ বিজ্ঞানের কর্ম নয় | যদি মধুপীন করিতে চাঁও, তবে 

মাত আর মাতাগু। প্রেমম্ত্োতে অঙ্গ ঢালিয়। দিয়! নিশ্চিন্তমানস 

হও, যথাসময়ে গম্যস্থানে উপনীত হইবে | ভাঁবরদে মন ডুবিয়া 
তাহাতে সাতার খেলিবৰে তবেত বলি ভক্তি ! বাঁহিরের জ্ঞান চৈতন্য, 
ভাঁবন? চিন্ত। দূর হইবে, ভাবে বিহ্বল এবং মগ্ন হইয়। বলয় থাকিবে 

তবেত বুঝিব প্রেমের মন্তভা । মত্ততা না জনম্মিলে পাপও যায় ন? পুঁণা 

প্রেমের আঁম্বাদনও পাঁওয়। যায় না| কিন্তু আবার না! কি ইহাও 
শুনিতে পাই যে, “হরি” “চরণপন্মী? “গুক” “সাধু ভিত্তি” কদৈবাণী” 

খকুপী, *য়ুগধর্্মত বৈরাশ্য” “মত্তুতা” ইত্যাদি শব্দ শুনিলে অনেকে 

বিরক্ত হন, এবং ইহাকে কুসংস্কার মনে করেন? ও হরি! এখনও. 

এমন অবস্থা আছে? বাস্তবিক আমি ও দেখিয়াছি, মাথা যেন নোয় 

ন1, ঘাড় উপরের দিকেই আছে! তবে ইহার ঈশ্বরের সঙ্গে হস্ত 
কম্পন করিতে চাঁন নাকি? কাঁলধর্ম্ে এ সব ছুর্দশ! ঘটিয়াছে। কথার 
ভাঁবার্থ ন। লইয়! ব্যাকরণ ধরিয়] গৌঁলযেখশ+ এ প্রকার ভক্তিবিমুখত! 

গৌরাঙ্গ দেখিলে দেশ পরিত্যাগ করিতেন। ইফ্টদেবতার চরণে 

প্রণাম করিবে তাহাতে আবার লজ্জ! অপমান বোধ! দেবদর্শনে 

বঞ্চিভ হইয়া! কেবল বাঁক্য বভ্তুত জ্ঞাঁন যুক্তি লইয়! যাহার! ধার্মিক 
হইতে চান ভীাহাদের ভাব গীতি আমি বুঝিতে পারি না৷ কর্তব্য 

জ্ঞানের দোহাই দিয়. কত লেকই না নিকট সংসারবাঁসন। চরিতার্থ 
করিভেছে ! মাঁনব-প্রকৃতিম্থবলভ দোষ দুর্ধলতা আমি ধরিতেছি না, 
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কিন্তু দেববাণী, দেবদর্শন, প্রীমভক্কি, বিনয়, বৈরাঁগ/, ভাবুক» নাঁম- 
সঙ্কীর্তন, ওকভক্তি, সাধূুসেবা এ সকল যদি তর্ক খুক্তির অধীন হয়, 
বৈরাগ্যের পরিবর্তে যদি বিলাঁসবাঁসনণ শ্রেষ্ঠ কর্তৃবা বলিয়। প্রতীত হয়, 

তাহ! হইলে অনেককে সংসারকুপে ডুবিয়া মরিতে হইবে, অথচ সেই 
অবস্থাই ধর্ম বলিয়! মনে হুইবে। ঘ1 ছউক, বঙ্গদেশের ভাবী আশা এখন 

এই নব্য যুবক সদাশক়্ ব্যক্তিদিগের উপর অনেক নির্ভর করিতেছে। 
শাঁক্ত, হিন্দু ও গৌরভক্তশীণের মধ্যে ধাহাঁর? যখার্থ সাধু বিদ্যমান 
আছেন তাহাদিগকে যথাযোগ। বিনয় ভক্তি সহকারে আমি অভিবাদন 

করি, এবং ব্রাক্ষসম্প্রদাঁয়ের মধ্যে যে সকল নবীন ও প্রবীণ সাধু সজ্জন 

আপনাদের এবং অন্যের মুক্তির জন্য কাঁয়মনোবাক্যে সরলচিত্তে 

সাধন ভজন ও ধর্ম্মগরচার করিতেছেন তাঁহাদিখকেও আমার শত 
শত প্রণিপাঁতি। কিন্ডু এ সকল জম্প্রদাঁয়ে যাহার)? ধর্মের নামে 

নিকুষ্ট বাসন! চরিতার্থ করিতেছে তাহাব্। তিরক্ষার ও দয়ার পাত্র 

সন্দেহ নাই। | 

মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবন যেরূপ চিত্রিত হুইল, তাহার সমুদাঁয় অঙ্গ- 

গুলি একত্রিত করিয়। দেখিলে জাঁন। যাইবে তে, ইহা একটি অখগ্ড 
অআবিমিশ্র প্রেম পনার্থ, ধর্দ্োন্বস্ত তাঁর আদর্শ। ইহাতে ধর্ম বিজ্ঞীন, 
কণ্মকাঁও, নীতিশী স্তর বিস্তারিতরূপে বিকমিত হয় নাই। এ প্রকার 
প্রমত্ত জীবনের নেয়তিও তাহা নহে ।! গৌরজীবনের লক্ষ্য অন্যবিধ 

যাহার অনুরূপ ভাব কোন ধন্মসন্প্রদায়ে প্রাণ্ড হওয়? যায় ন1| মায়া 

মুগ্ধ কঠিন জড়বৎ বঙ্গনমাঁজকে আলোড়িত করিয়। তাহাকে ভক্তিরসে 

আখ কর] তভীহাঁর জীবনের উদ্দেশ্ট ছিল এবং তাঁহ1 সফলও হুইয়াছে। 
এক খানি অবিভক্ত আাধু জীবন ত্রিশ বৎসর কাঁল চক্রের ন্যায় নিরন্তর 

বিঘূর্ণিত হইয়ীছিল। যত দিন তিনি মর্তাধাঁমে ছিলেন তত দিন ধর্ম - 

দিখীকে নিদ্রা যাইতে দেন নাই, দিবানিশি হুর্য় আোতের মুখে সক- 

লকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। হার হৃদয়ে প্রেমভক্তির যে প্রবল 
আঘাঁভ অনুভূত হইত তাঁহার বেগ বহু সাধকের জীবনকে কম্পিত 

করিয়? ভুলিত। একটি বিস্ত ত প্রেমরাজ্য স্থাপন করিয়া ভীহার এক 
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প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তিনি অহর্নিশি ভড়িতের এবাহ লঞ্চাঁ- 

লিত করিতিন। 

চৈতন্য সাকারবাদী ছিলেন, প্রথম বয়সে বিজুংমূত্তি পুজা টি বরতী 

তদনন্তর প্রেমোনম্বীদের অবস্থায় রাধাঁকফেের তপ্রিমলীল1 এবং ভ্রীর্ুষেের 

রূপ অনুধাঁন করত ভক্তির অষ্ট দাত্বিক লক্ষণ প্রদর্শন করিতেন 
ভীহুণার অনেক বাবহার আচরণ পক্ষপণতশুন্য উদাঁর ছিল+ ধর্্ীনূরাখৌর 

আশতিশঘ্য বশতঃ লক্ীর্ণভত। সাঞ্দারিকতব তাঁহার ভিতরে স্থান পাইত 

না, এই জন্য কাহারে! কাহারে সংক্ষীর থাকিতে পারে যে তিনি 

নিরাকীরবাদী এক ঈশ্বরের উপাঁসক ছিলেন, কিন্ত বাস্তবিক তাহ! 
নহে । আকারবাদী হওয়াতে তীহার ভক্তি, প্রেম, বৈরাঁণ্য পবিত্রতার 

কোন ব্যাঘ।তও জন্মে নধই। আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনপ্রিয় নিরাকারো- 

পৰনসক একেশ্বরবাদিগণ হয়ত এ কখা শুনিয়া উপোেক্ষ। গনর্শন করি- 

বেনঃ গৌরচন্দ্রকে পৌত্তলিক, কুমংস্কারাপন্ন ভাঁবান্ধ বলিয়া আপনখ- 
দিশীকে উন্নতমনা1 মনে করিবেন। তাহ) ককন, কিন্ত তাহার সঙ্গে 

তুলন1 করিয়া দেখিলে অনেক নিরাঁকারবাদীকে দয়র পাত্র বোধ 
হুইবে। নিরাঁকারবাদীর বুদ্দি খুক্তি কিয়.পরিমীণে চরিতার্থ হইয়াছে 

ইহ! ঘানি, কিন্তু অন্ধকরময় অবকাশ এনং চৈতন্যশক্তিহীন বিচিত্র 

কপ্পনার পুঁজ করয়! শত শত ত্রচ্গজ্ঞানী কার্যেতে জড়বাদীর ন্যায় 

পার্থিব পদর্ধের লেবাঁয় জীবন ঢাঁলিয়। দিয়াছেন | তীঁহখদের সমন্ত 

জীবন অন্বেষণ করিলে এক বিন্দু হরিভক্তিরন পাওয়া যায় কি না 

সন্দেহ। ইহ্ীীর1 যে পৌন্তলিকতা? সাঁকঠরোপাসনার জন্য অন্যকে হেয় 

জ্ঞান করেন, দেই পৌত্তলিকতখদোবে অনেক সময় নিজেরা দোবী ; 

কেন লা, কম্পিত এতিষুন্তি এবৎ কম্পিত ভাঁব বিশেষ এক অর্থে উভয়ই 

নমখন। ধীাহার1 ঘনচিৎ্স্বরূপকে যথাযখরূাপে দর্শন করিতে সক্ষম 

হইয়াছেন ভীঁছরদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সংশয় নই, কিন্ত চক্ষে অন্ধ- 

কর দেখিয়খ কেবল মতে নিরাঁকাঁরবাঁদ স্বীক'র করা অতিশয় বিড়ম্বনর 

বিষয় | বিশুদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানে চি করিবে, প্রত্যক্ষ দর্শন কোথায় ? 

পক্ষান্তরে শৌরাল সাঁকারবাদী হইলেন তখহ্ধতেই বা কি? তিনি 
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জড়মৃত্তির সহিত একত্রীভূ করিয়া ঈশ্বরের দয়! প্রেম পবিত্রতার 
সৌন্দর্য্য এমন স্পষ্উরূপে সর্বত্র অনুভব করিতেন যাহ! কত শত নিরা- 
কাঁরবাদী কপ্পনাতেও অনুভব করিতে পারিবেন না। ভীহার এত 
মত্ততা আনন্দ উত্সাহ হাস্য ক্রন্দন কি দাঁক মৃত্তিকা প্রস্তরখণ্ডের গুণে ? 
এ কথ| বিশ্বাস করিতে পাঁর না! আন্তরিক বিশ্বাস বিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বল, 

তাঁহার প্রকাশ এবং আলম্বন উদ্দীপন পরিমিত পদার্থে নিবদ্ধ ছিল। 
নিরাকখরবাদীর সঙ্গে তিনি ভিতরে এক বাহিরে বিভিন্ন । কিন্তু চৈত- 

ন্যের বাহ্যাবলম্বন সম্বন্ধে বুদ্ধিণত ক্রি থাঁকিলেও ভীহাঁর ভিতরের 
বিশ্বাস ভক্তি এত বেশী ছিল যে, তাহাতে বুদ্ধির অভাব ভাঁর অভ্ভাঁব 

বলিয়। বেধ হয় নাই] আচ্চিদানন্দ জলন্ত জাঁগ্রাৎ হরির রূপশাগরে 

যিনি অনুক্ষণ সন্তরণ করিতেন সামান্ত শ্রমে তাহার কি করিবে ? অবি- 

শান্ত ধাহার হৃদয়ে প্রেমের উচ্ছাস, পুণ্যের অগ্নি” মহাঁভাঁবের মত্ত! 

প্রদীপ্ত থাঁকিত, বাহিরের ভুলভ্রান্তিকি সে জোঁতের মুখে তিষ্ঠিতে 
পাঁরে ? ভগবৎ তত্ববিষয়ে ভীণহাঁর মত যেরপেই খাকুক, তিনি আপনার 

অভীষ্ট দেবতাকে এত ভাল বাঁসিতেন যে, তাহা দ্বারা দিন রাত্রি কোন্ 
দিকৃ দিয় চলিয়া যাইত তিনি তাহ জানিতেও পাারিতেন না| তেমন 

করিয়? ভাল বাসিতে, শ্রদ্ধ। ভক্তি দীন করিতে কয় জন নিরীকারবাদী 

সক্ষম হইবেন ? ভালবালায় একবারে পাগল, তিলেক বিচ্ছেদে প্রাণ 

আকুল, এক ভাঁলবাদাঁতেই তাহার কল তাভাঁব মোচন হুইয়শছিল | 

ব্রক্ষমজ্ঞানীর শুক্ষ ব্রন্গজ্ঞন যুক্তি বিচার শুনিয়শ ফি পিপাঁসিত বাণকুল 

চিত্ত ভৃপ্তিলাঁভ করিতে পাঁরে ? প্রাণের গভীর ভূ» আ'ত্মীর ছুঃসহ 
পাপ যন্ত্রণা তাঁহ। দ্বার] বিদুরিত হয় না। নিরাঁকারবাদী আবার 

যখন মাঁতিয়! মাঁতাইবে, কাদিয়! কীদাঁইবেঃ বৈরাগী হইয়। অন্যকে 

বৈরধশগী করিবে, তেজস্বী পধিত্রচরিত্র হুইয়। পাঁপ হৃদয়ের পরিবর্তন 
সাধন করিবে, উপীম্ত দেবতার দর্শন স্পর্শন শ্রবণ আলিঙ্গনস্খ সম্ভোগ 
করিয়) প্রেমনীরে ভাপিয়! যাইবে; যখন তাহার মুখমগ্ডলে ব্রন্দের 

পবিত্র জ্যোতি প্রতিবিশ্িত হইবে, «এই আমার ঠাকুর সম্মুখ জাজ্বল্য- 

মান” এইরূপ বলির]? যখন সে সকলকে রোমাঞ্চিত করিবে, তখন 
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তাঁহার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানানুমাদিত নিশ্মল ধর্্মশাজ্ত্রের মহিম1 বুঝািব | 
তন্ডভিন্ন কেবল বাক্য আর তর্ক শুন্য অন্ধকীর নিরাকার বাদ, ইহাতে 
মাঁনবহৃদয় ভৃপ্তিলীভ করিতে পারে না। 

চৈতন্ঠদেব যদি গভীর জ্ঞানগর্ড বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত বিস্তীর্ণ ধর্মশাজ্স, 
নীতিবিজ্ঞান কিম্বা)? সাধন প্রণালী প্রচশর না? করিলেন, তবে তিনি 

কি করিলেন ? তিনি ছুই বানু তুলিয়1 আনন্দভরে একবার নাঁচিলেন, 

অশর চখরিদিকের লোঁকের। হ্ায়াবাজীর পুর্তলিকার হ্যায় নাঁচিতে 

লাগিল] তিনি হরিবিরছে ব্যাকুল হুইয়? চীৎকার রবে কাদিলেন, 
আর অমনি নয়নজলে সকলের বক্ষ ভাঁদিল। একবার ভীম গজ্জনে 

হরিনামের হুঙ্কারধনি করিলেন, অমনি মোহনিদ্রীচ্ছন্ন মাঁনবসমাজ 

সচকিত নেত্রে জাঁশিয়। উঠিল | বক্ষ বিস্তখর কর্সিয়। দীনণস্ম! পতিত 

চগুালদিশকে আলিঙ্গন দিলেন, তাহা দেখিবাঁমাত্র সকলের প্রাণ বিষুগ্ধ 

হইল | আর কি করিলেন? নির্জনে সজনে হরিসঙ্কীর্তন করিয়' 
মাতিলেন এবং সকলকে মতা ইলেন সংসারবাসন।র মস্তকে পন্ণাধাত 

করিয়) সন্র্যানী হইলেন, সন্নাণসী হইয়। দেশ দেশীন্তর ভ্রমণ করিলেন, 
ভবে মত্ত হইয়1 ভূতলে পড্ভিলেন, আচগ্ডাঁল হুঃখীদিগকে বাঁছ এঞসারণ- 

পৃর্র্বক কোলে গ্রহণ করিলেন, অস্পৃশ্ঠ অনাথ দীনজনের তাশিত 
মস্তকে হস্ত রাঁখিলেন, পাঁপীর দুঃখে হুইখী হইয়া রোদন করিলেন, 
দেশে দেশে গ্রামে শ্রামে নগরে নগরে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে হরিনাম 

বিলবখইলেন, বিনয়ী হইয়া! পণ্ডিতণণের শর্ধ খর্ব এবৎ নীচ জাতিকে 
উচ্চ করিলেন, আর কি করিবেন ? এত্যেক কার্যে শত শত লোকের 

মন পরিবর্তিত হইয়! গেল | তিনি কিছু শুনীইলেন না, সমস্ত দেখা ইয়। 

দিলেন । তাহার উদ্দাম হৃত্যের ভীষণ পদাঘাতে পাঁষগুহৃদয় কম্পিত 

হইত, ব্যাঁকুলভাঁর উচ্চ ক্রন্দনধনি শুনিলে বুক ফাটিয়া যাইত; তীঁহাঁর 

প্রেমবিস্ফাঁরিভ বদনকমলের উল্লাসকর হাশ্তনি অবণে প্রাণ আকুল 

হইয়। উঠিত$ ভাঁবরসে আন্দোলিত পরমস্ন্দর তনু দর্শন করিলে মন 

হ্যত্য করিত) যে ভাবে জননী ও সহদর্িণীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
লন্মাখসব্রত শ্রহণ করেন লেই জ্বল্ত বৈরাগ্োের আশ্চর্য্য বিররণ শুনিলে 
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প্রাণ এখনও' উদাস হয়। পতিতপাঁবন হরির নামে তিনি অদ্ভুত 
ভাঁজবাঙ্দী করিতেন ইঙ্সিতমাত্র শত শত লোক নামরসে উন্মত্ত হইত। 

জ্ঞান শিক্ষা) দিবাঁর তাঁহার অবসর ছিল ন1, ভশীবান্ হরির সৌন্দধ্য- 

রসে মজিলে মানুষ কিরূপ অবস্থাপন্ন হয় তাহাই কেবল তিনি দেখ- 

ইয়। শিয়াছেন। ধর্ম্মাভিনয়ের ষে অংশ অভিনর করিতে পৃথিবীতে 

আমিয়াছিলেন তাহ! তিনিন শ্ুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া খিয়'ছেন। 

ভগবজ্রপ দর্শন করিয়। ভাহাতে প্রমত্ত হওয়া তাঁহার নিয়তি ছিল। 

দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন দ্বার] সেইরূপ গুণে মজিয়। তিনি পাগল হুইয়া- 

ছিলেন ॥। এমন ন্ুমিষ্ট ব্রহ্ম ঘাণ, ভগবানের সহিত জীবের এতাদৃশ 

০প্রমব্যবহার কোন ধর্মে দৃষ হয় না। চৈতন্য এ্রচাঁরিত ধর্মবিধানের 
এইটিই প্রধান উদ্দেশ্ঠ, যেমন ভীাহাঁর বৈরাগ্য তেমনি ভাঁবুকত ! যদি 
কেহ ভীহাঁর স্বরূপ মুক্তি দেখিতে চাও» তবে বন্ধুণণে মিলিত হইয়! 
মৃদক্গ করতাঁলের সহিত গভীর স্বরে হরিনাম শীন কর। তাহাতে 
যখন মন মাতিবে, হৃদয় গলিবেঃ নয়নে অশ্রধার1 বহিবে, শরীর 

রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হুইবে* এব প্রেমময় হরির মধুর্যরসনাগরে 

চিত্ত ডুূবিবে তখন ছঘেই ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কিম্বা নামরসের মত্ততাঁর 

মধ্যে প্রেমনয়ন উন্মীলিত করিয়া! দেখিও, দেখিবে যে সোণপার গৌরখঙ্গ 
ছুনয়নে আনন্দধার। বর্ষণ করিতেছেন আর নাচিতেছেন। এই কাহার 

বাহিরের রূপ । ভিতরের রূপ ইহ? অপেক্ষ। আরে মনোহর । যখন 

যে হরিনাঁমরসে মজে তখনই মে শেধরভাবাপন্ন হয়; যখন যে বিষয় 
বাসনন ছাঁড়িক্স1 প্রেমামৃত পান ও বিতরণ করে, তখনই মে চৈতন্ত হয়; 

তিনি ভক্তের শোৌণিতের সঙ্গে মিশিয় শিয়াছেন, কোন কালে আর 

সে রূপের ধংস হইবে নণ। 

ভক্ত রাজ চৈতন্যচক্দ্রের পরমার্থ বিষয়ক মতসন্বন্ধে বঙ্গীয় যুবকগণ 
যেরূপ ভাব পোষণ করিতে ইচ্ছ। করেন ককন, কিন্ত তাহার নিকট 

যাহ শিক্ষা করিবার আছে তাহা হইতে কেহ যেন বঞ্চিত না হুন। 
তিনি সাকারে প্রেম ভক্তি অর্পণ করিতেন তোঁমর1 না হয় তাহ! 
নিরাকারে অর্পণ কর | লুখুক্ি স্শ্বজ্্র বিশুজ্ধ সংক্কভ মত লই! 
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সন্ভঞ্ট খাঁফিলেত চলিবে ন4। গেধরাঙ্গ যে প্রগল্ভ1 ভক্তি প্রেম মহা- 
ভব বৈরাগ্য অনাসক্তি সাধুভক্তি শিষ্যবৎসলত ভ্রাতৃপ্রেম বিনয় 

উত্সাহ জিতেক্দিয়ত তেজল্যিত1 একান্তিক আস্থা! সাধুভাঁব জীবেদয়' 

নামেভক্তি প্রভৃতি ধর্মভাঁব প্রদর্শন করিয়া গেলেন ভাঁছা! পৃথিবী 
চিরকাল তাহার পদতলে পড়িয়। শিক্ষা! ককক। এ সকল ভাব বিনষ্ট 

হইবার নছে, ভগনভ্তক্তণণের উপেক্ষণীয়ও নছে। 

দয়াল ভ্রচৈতন্য পৃথিবীকে হরিনাম সঙ্কীর্ভন শিখাইয়। খিয়াছেন, 
যর্দি কেহ ভীহাাকে প্রাণের সহিত ভালবপসিয়। সুখী এবং পুণ্যাত্ব। 

হইতে চ৭ও১ তবে কখন একাকী কখন সবান্ধবে হরিনাম সঙ্কীর্তন কর | 

নামসহ্কটীর্তীনের মধুরত। যিনি সস্তোণ করিয়াছেন তিনি কখন ইহ 

ভুলিতে পীরিবেন না) আমি এজন্বন্ধে যে সকল লৌকের কথ! বলিয়? 

অশনিলম ভীহাদেরত কথণই নাই, নিজেও তানেক সময় এই হরিনাম 

সুধারস পানে অন্তরাত্বীকে চরিতার্থ করিয়াছি ॥। ইহাতে অত্যন্ত 

আরাম লাভ করা যায়! অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলে হই! উপহাসের 

বিষয় মনে হইতে পারে, কিন্ত ভিতরে রসে পরিপূর্ণ । ভক্তের কর্ণে 

মৃদর্গ করতাঁল সহ হুরিনামধ্ধনি অতীব মধুর বলিয়। প্রতীত হয়। 
পরীক্ষণ করিয়। দেখ, প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিতে পারিবে । 

দয়াময় হরি এইরূপে তাহার শ্রিয় ভক্ত খেখরাঁজের দ্বারা অভ ত- 

পুর্ব ভক্তিলীল)। প্রদর্শন করিয়! বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়ছেন। ভীছাঁর 
ভীপাদ্রপঞ্জনন কোটি কোটি দণ্ডবহ+ এবহ চৈতন্য প্রভুর চরণেও পুনঃ পুনঃ, 
গ্রনিপাত করিয়। এক্ষণে অমি বিদায় লই । 

বি প উডীতাদন 



গৌরাঙদেবের পরবর্তী সময়ের সংক্ষিপ্ত 

| বিবরণ । 
০০০ পপি 

মাত্রা খেখরাঙ্গদেবের দেহলীল। সংবরণের অব্যবহিত পরে 
বৈষুবসমাঁজের অবস্থা! কিরূপ ছইল, তিনি আপনণর মহুজ্জীবনের স্থায়ী 
ফল পৃথিবীতে কি রাখিয়া গেলেন, প্রধান ভক্তগণ কি প্রণাঁলীতে 

কাল হরণ করিতে লাগিলেন, কি ভাবে কাঁহ। কর্তৃক এ দেশে শৌরের 
ভ্ক্তিভীব প্রচারিত হুইল এ সমস্ত বিবরণ জানিবার জন্য বোধ করি 

প1ঠকগণের মনে নিতান্ত কেতভৃহল থাকিতে পারে। প্রথম সংস্করণে 

আমি এ কৌতুহল চরিতার্থ করিতে পাঁরি নাই | জশ্প্রতি “ভক্তিরত্ৰ 
কর” গ্রন্থ পাঠে কিছু কিছু তত্ব সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই এ স্থলে 

বিরত হইল। | 

চৈতন্য গৌঁসাঞ্ী ইহলোক পরিত্যাগ করিলে ভক্তসমাজের কীদৃশ 
অবস্থা হয় তাহ! শ্রীনিবাস আচার্ধ্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এই 

সময় তিনি পুরী গেড়দেশ বন্দাবন পর্যায়ক্রমে ভ্রমণ করেন! গেধরের 
পরবর্তণ সময়ে ইনি বঙ্গদেশের মধ্যে ভক্তিতত্ব প্রচার বিষয়ে এক জন 
প্রধাঁন ব্যক্তি ছিলেন, এই জন্য ইহাকে তৎ্কালে অনেকে গৌরপ্রেমীব- 
তাঁর বলিয়া! বিশেষ সম্মীন প্রদান করিত | ভাঁগীরঘী তটে চাঘুন্দিয়! 

নামক এক 'ক্ষুপ্র শ্রাঁমে উনিবাসের জন্ম হয়, পিতার নাম গঙ্গাধর 
ভন্টীচর্য।। শীঙ্জাধতর নবদ্বীপের কোঁন অধ্যাপকের চৌপাঠির ছাত্র 
ছিলেন | ইনি খুবাকালে গৌরের প্রভাঁব স্বচক্ষে দর্শন করিয়। মোহিত 
হুন। নিনাই সন্ন্যাসী হইয়। গ্ৃহত্যাঁ করিলে গঙ্গাধর তাহার শোকে 

নিতান্ত উন্মাদ প্রায় হইলেন, এই হেতু ভীহার পরে নাম চৈতন্যদাঁস 
হয়] শ্রীনিবাঁদ এই চৈতন্যদাঁসের শেষ বয়সের সম্ভান। পিতার মুখে 

১৭ | 
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ইনি গৌরগুণানুবাঁদ শ্রবণ করিয়। ভীহার প্রেমে একবারে মগ্ন হইয়া 

পড়েন। ভীঁছাঁর পরলোকঞ্াণ্ডির পর শ্রীনিবাঁন মাতামহাশ্রয় জাজি 
প্রেমে খিয়1 বাঁন করিয়াছিলেন। গুছে খাকিয়াই তিনি পেটের প্রেমে 
হৃদয়কে অভিষিক্ত করেন» পরে ভ্রীখণ্ড শ্রামে নরহুরি রঘ্ুনাথ প্রভৃতি 
গৌরপ্রিয়ণণের পরামর্শে পুরীধামে গৌরদর্শনার্থ বহির্গথত হন | তখন 

শৌড়দেশ এবং পুরীর পথে টিতন্যের শিষ্যগণ প্রায় বার মাই 

হামনাগমন করিতেন? উৎকলবাঁসীর1 ইইীীদের দেখিলেই চিনিতে 

পা/রিভ। শ্রীনিধানের আপরূপ লাবণ্য, মনোহর ভক্তিভাীব পথিক- 

দিখোর চিত হরণ করিয়াছিল। পখিমধ্ো বাছাকে দেখেন তাহার 

লিকটে তিনি পুরীর সমাচার জিজ্ঞাস? করেন। এইরূপে চলিতে 

লাগিলেন! কতক দূরে আনিয়া এক দিন শুনিলেন গ্ভু লীলা 
হরণ করিয়াছেন . এই নিদাকণ সংবাদ শবণে নিবাস একেবারে 

শোকে অভিভূত হুহয়। পড়িলেন। জুঃখেতে মৃতপ্রায় হুইয়।? ভূমিতলে 

পড়িয়া আছেন, কিঞ্চিৎ নিদ্র!কর্ষণ হইয়াঁছে। এমন ময় স্বপাদেশ 

হুইল | গৌর দেখা দিয়া বলিলেন, গুত্যাগমন ফরিও না, নীল চলে 

যাও তথায় খাদীধরাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। ভীনিবাস তদন্ুসারে 

পুরীতে উপস্থিত হুন এবং স্থানে স্থানে ভক্তরন্দের শোকভগ্ন মলিন 
মুখ দর্শন করেন । পণ্ডিত গদাধরের বাসাঁয় গিয়া দেখিলেন তিনি 

প্রভুশোকে নিরন্তর হাহাকার করিতেছেন, বর্ণ মলিন, ছুই চক্ষে অজঙ 
বারিধার। বছিতেছেঃ তথ!পি শ্রীনিবাসকে পাঁইয়? পণ্ডিতের চিত্ত 

কৈয়ৎ পরিমাণে শান্তি অনুভব করিল । তাঁর পরে জীনিবন বাস্সদেৰ 

নার্লভৌমের বানায় শিয়া দেখেন যে তিনি রামানন্দের সঙ্গে বলিয়া 
গ্রভুর বিরহশোৌকাগ্নিভে দঞ্ধ হুইতেছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শিখি 

মাছিতি, মাধবী মখহিতি, কানাই খুলিয়।,, আ্বরূপ, পরমানন্দ সন্্যাসী 

এত্যেকেই নিজ নিজ বাসায় বসিয়া! কাদিতেছেন। রাজা প্রতাপকক্ত্র 

গৌরশোঁকে রাজপ্রামাদ ত্যাথ করিয়া শিয়াছেন, রঘুনাঁথ দামও 

শেশকে মুহামীন হুইয় বন্দাধনে প্রস্থান করিয়ীছেনঃ সকলেই েন 

শোঁকেতে একেবারে আচ্ছন্ন। ইহীর? মেই ছুঃখের সময় শ্রীনিবানকে 
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পাইয়া ৮খী হইয়াছিলেন | ল্ীনিবসের রূপ গুণ ভক্তিভাঁব দেখিয়। 
সকল বলিতে লাগিল, সমস্ত ভক্তগণ ইহাকে এত ম্মেহ করেন এ 

বাক্তিভ্ তবে শাঁমীন্য লে।ক নয়! ইহার ভিতরে গৌরাঙ্গ বিহার 
করিতেছেন । 

অনস্তুর আঁচার্ষ/ ভ্রীনিবাঁন স্বদেশে গ্রত্যাগমন করিয়। মবদ্ধীপ 

দর্নে যাহা করেন। পথে আদনিতে শুনিলেন নিত।ই অটদ্বত প্রভু 
অদর্শন হইয়ছেন। ইহা শুনিয়। তাহার শেো(কানল আবার এদীু 

হুইল । আচার্য নবদ্বীপ পৌছিয়। দেখিলেন, বিষু্প্রিয়) ক্ষীণ মলিল 

দেহে'দিন রাত্রি ষেন মৃত্যুর প্রতীক্ষ1+ করিতেছেন। চক্ষে নি নাই, 

ভাহর্নিশি পতিশোকে আকুল» ভূমিশয্যাযস শয়ন, সো!ণার অঙ্গ পুলায় 

ম'লন হইয়। গিয়াছে । যে তলের দ্বার! নাম জপ সংখ্যা? পুরণ হয়, 

তাঁহাই মাত্র আহার| মেই পণিত্র তগুল রদ্ধনপুবর্বক দেবকে 

নিবেদন করিযর়। অপরাহ্ে আহার করিতেন | আহারের শুদ্ধচারিত। 

বিষয়ে ইহা! একটি সৃতনবিধ সুদৃষ্টান্ত, ইহ বৈরাগ্যধর্শের পরখকান্ঠাও 
বটে। দেবী বিদ্ুপ্রিয়! ভীনিবাসের নয়নান্দকর রূপ এবং অপুর্ব ভদ্ভিি 

প্রেম সন্দর্শনে অতিশয় পরিিতৃপু হন। তৎ্কালে ভ্রাতৃগণনহ শ্রীবাস, 
মুরারি পু, ব্রহ্মচীরী শুক্রান্বরঃ গাদাধর দাস, দামোদর, সঞ্জয়, বিজয় 

এভতি জীবিত ছ্িলেন। শচীমাঁত। ইতঃপুর্বেই পরলোঁকগত হন। 
নবদ্বীপের তাৎকাঁলিক শোভ। সৌন্দর্য্য, 0লোকসম।রেোহু, ধর্ম ভাব, কীর্ত- 

নোতৎ্সাহ দেখিয়। আঁচার্ষ্যের মন মুগ্ধ হইয়াছিল। 

নবদ্বীপ হইতে আচার্য ভ্রীনবস শাস্তিপুরে অদ্বৈত গোস্বামীর 

পত্রী শ্রীও সীতাঁদেবীর সঙ্গে সাক্ষাঁৎ করিলেন। লেখাঁনেও দেখি- 

লেন অটদ্বতের অদর্শনশোকে পারিষদবর্থ রোদন করিতেছে । অনন্তর 
তিনি খড়দহে শিয়। উপনীত হইলেন | তথায় নিত্যাঁনন্দের পাত্রী দ্বয় 

এন বীরভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়] পুনরায় জাজিগ্রাঁমে চলিলেন। 
তৎপর নাঁনান্থীনের ভক্তণণের অন্ুমততিনত্রমে তিনি বন্দাবন যাত্রা 

করেন | তথায় যাইতে যাইতে পথিমধ্যে রূপ সনাতনের পরলোক" 

গমন বার্ত। শুনিয়। তিনি নিতান্ত ব্যখিত হইলেন। তখন রন্দাঁবনে 
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শ্রীজীব গোন্বামী, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ আচার্য্য, হরিদাস 

আচার্য, রাঘব নরোত্তম, শ্যাঁমানন্দ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রধান ভক্ত 

জীবিত ছিলেন । ইহখদিশীকে দর্শন করিয়। ভ্রীনিবাঁদের চিত্ত কতক 

পরিমাঁণে শান্তি লাভ করে। তথায় কিছু দিন অবশ্থিতি করিয়] তিনি 

গোপাল ভষ্টের নিকট দীক্ষিত হন এবং শ্ীজীবের নিকট ভক্তিশীস্ত 

শিক্ষা করেন। এখানেও দেখিলেন গৌর নিতাঁই অদ্বৈত এবং রূপ 

সনাবতনের শোকে সকলে অধীর হইয়। কাদিতেছেন, কেহ বাঁ পাগলের 

হযখয় পথে পথে কুঞ্জে কুপ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন | বঙ্গদেশে ভক্তিশাস্তর- 

এচরের ভার শ্রীনিবাসের উপর অর্পিত হয়, এই জন্য তিনি বেশেষ 

যন্তের সহিত গোন্বামিগণের প্রণীত ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। কিছু 

দিন পরে ভীঁহাঁকে সকলে বিশেষ ্মেহ অনুগ্রহের সহিত গৌড়দেশে 

প্রেরণ করিলেন এবং কতকগুলি শ্রন্থ গাড়ি বোঝাই করিয়। সঙ্গে 

দিলেন । শ্যাঁমীনন্দ এবং নরোত্তম ঠাঁকুরও এই সঙ্গে দেশে প্রত্যাণমন 

করেন | বিদায়কালে লমদায় ভক্তমণ্ডলী শ্রীনিবাঁদকে ভক্তিশীজ্র- 

প্রচারকার্য্যে বিশেষরূপে অভিষেক করিয়াছিলেন এবং গী'ডির লঙ্গে 

মথুর। পর্য্যন্ত কেহ কেহ আঁনিয়াছিলেন। আচার্য জ্ঞান এতিভ1 বিষ্তা- 

বত্ত। দেখিয়। পশ্ডিত ভক্তগণ অতিশয় আহ্লাদিত হন 

পথে আসিতে বনবিষ্ুপুরের নিকট এ সকল প্রস্থ চুরি যাঁয় এবং 

প্রধংন চোর সেই সুযোগে ভক্তিপথ আশ্রয় করে । এ স্থানে বীরহণ- 

বীর নামে এক দন্্যরাঁজ কতকগুলি ছুষ্টলোক দ্বার! পখিকশণের ধন 

বস্ত্রদি হরণ করিত। গ্রন্থের গাড়ি দেখিয়া রাজা মনে করিল অনেক 

মূল্যবান সামগ্রী আছে, এই সংক্ষীরে লোৌকদিশকে বলিয়। দিল যে 

তোমরখ কৌশলে দ্রব্যাদি হরণ করিবে, কিন্ত কাহারে প্রাণ হানি 

কদ্রবে না । রঘুনাঁথপুরের নিকট বাঁবাঁজীর1 রাঁত্রিকাঁলে নিক্দ্রিত 

আছেন এমন সময় দস্্যগীণ গ্রন্থের গাড়ি লইর পলায়ন করিল । এই 

স্থান পঞ্চকোট পর্ব্বতের নিকট, সীতীরধমপ্টুর ফ্টেশনের কিছু দক্ষিণে? 

এখাঁনে অগ্ঠাপি দন্থাভয় কিছু কিছু আছে। রাঁজা হা্বীর অত্যন্ত 

আশার সহিত গ্রম্থের আবরণ উন্মুক্ত করিল এবং এক দিন্ধুক দেখিয়! 
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মহ? আহলাদিত হইল | লেখা আঁছে বে, ভক্তিগ্রন্থের মহিমায় রাজার 

মন মোহিত হয় এবং বাঁবাঁজীদিগের দর্শনলাভের জন্য মে অতিশয় 

ব্যাকুল হইয়। নানাস্থাঁনে লোঁক প্রেরণ করে! এ দিকে নিব্র।(বসাঁনে 
আচার্য গ্রন্থ ন। দেখিয়া মহাছুঃখিত হইলেন; কে লইল, কোথায় 
গেল, কিছুই সন্ধণন নাপাইয়। সঙ্গিগণের সহিত বহু শোক প্রকাশ 

করিতে লাশিলেন। তদনস্তর তিনি শ্ঠযামানন্দ ও নরোত্তমকে গুছে 

পাঠাইয়! আপনি শ্রশ্থানুপন্ধীনে প্রবত্ত রহিলেন| রাজ! গ্রন্থ চুরি 

করিয়া] অবধি ধর্মের জন্য এত দূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, দল্যযবত্তি 
মভ্ত পরিত্যা করিয়! সর্ববদ1 পরমার্থতত্্ব শ্রবণে দিন অতিবাহিত 

করিতে লাগিল] তাহার গৃহে প্রতিদিন ভাগবত পাঠ হয় ইহা! 
শুনিয়] উীনিবাস তথায় উপস্থিত হইলেন। ভাহখর ভক্তিরসরষ্ভিত 

দিব্যকীন্তি অবলোকনে রাঁজাঁর মন মোহিত ইল এবং বুঝিল যে ইনিই 

সেই ব্যক্তি হইবেন খাঁহাঁর গ্রন্থ আমি চুরি করিয়াছি। তখন সে 
আচাধ্যের পদতলে পড়িয়া কাতরত। প্রকাশ করিতে লাখ্সেল এবং 

যেখানে যত্বৃপুর্র্বক গ্রন্থাদি রাঁখিয়াছিল সেইখানে ভীহাকে লইয়! 
গেল | শ্রীনিবাস তাঁহার দীনত অনুতাঁপ ব্যাঁকুলত; দেখি দয়ার্ডচিত্ত 
হইলেন এবং তাহাকে মন্ত্র দিয়) কুভার্থ করিলেন | এখন হইতে রখজ। 
হবন্বীর পরম তৈষব হইয়। যায় । ভার জ্্রী পুর পারিষদবর্গ সকলেই 
ক্রমে বৈষব হইয়াছিল। আচার্য্য ছুই মাস এখানে থাকিয়া জজি- 

গ্রামে গমন করিলেন এবং ছখত্রদিশকে ভক্তিশাস্্র শিখাইতে লাশি- 

লেন | এ সময়ে প্রীনিবাঁসকেই বঙ্গদেশের প্রধন প্রচারক বলিতে হুইবে। 

কিছু দিন পরে দাঁস গদীধর নবদ্বীপ পরিত্যণর্থী ককিয়] কাটোয়ার গঙ্গ।- 

তীরে যেখীনে গেধর জন্্যটাসী হন সেই স্থণনে বাঁস করেন এবৎ তথায় 
উাঁহার পরলেোকপ্রাপ্তি হয়। ভ্খগুবাসী সরকার নরহরিও ইহার 

কিছুদিন পুর্ব লীল! সংবরণ করেন | এই ছুই জনের আাদ্ধ উপলক্ষে বে 

মহাীমছোঁৎ্সৰ হুইয়খছিল, ভাঁহখতে খেৌধড়ীয় প্রধান ভক্তগণ সকলেই 

প্রায় উপস্থিত ছিলেন । গদাঁধরের শিষ্য যছ্ুনন্দন চক্রনত্তী কাটে য়ার 

প্রধান বৈষ্ণব, তিনি মহোৎ্সবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে 



১৩১৪ ভক্ঙিটচৈ তন্যচক্জ্িকা [ 

নবদীপের প্রাটঈন ভাগবত ঘষে কয় জন তখন জীবিত ছিলেন ভী1হর1ও 

অধনিয়াছিলেন। শান্তিপুর হইতে অদ্বৈতের পুত্র ব্ষ্মিশর এবং অচুযু - 
তাঁনন্দ, খড়দহ হইতে বীরভদ্র, ক্ষেতুর গ্রাম হইতে নরোত্য়স্বম স্ব 

প1রিষদগখণ সমভিব্যাহারে কাঁটোয়। নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন | 

শত শত ভক্তের সমাগমে এ দকল দেশ' আন্দোলিত হইয়াছিল | 

গদাথরের মহোঁতৎ্সবে মহা সমারোঁহছের সহিত নামসঙ্কীর্তন হয়। 
এখানকার উৎসব সাঙ্গ করিয়খ সকলে শ্রিখণ্ডে আগমন করেন । তথায় 

নরহরির মহেৎসবেও যথেষ্ট সমারোহ হইঘ়ান্িল। এই উপলক্ষে 

জজি শ্রাঁমে জ্নিবাঁসের গুছে কীর্তন উত্সব হয়| এক একটি মহো1ৎ.- 
সব তখন ধর্মপ্রচারের বিশেষ উপায় ছিল | 

বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথমে ভাশীরথীর দুই ধারের লেকসকল্ বৈষ্ণব 
ধন্ম গ্রহণ করে| এদিকে খড়দহ পাঁনিহাঁটী অপ্তশ্তীম হালিনহর 

কাচড়াপাড়। প্রভৃতি, তার পর শান্তিপুর অশ্বিকা নবদ্বীপ কাটো য়] 
শ্রীখণ্ড জাজিগ্রীম, পদ্মার ধারে ক্ষেতুর বুপরি পর্য্যন্ত; এই সকল স্থানে 
প্রধান প্রধান বৈষ্বগণের আশ্রম ছিল। নরোভম ঠাকুর পুর্বে এক 

জন বাঁজবংশীয় ছিলেন; পরে পরম বৈবাণী হুইর। ক্ষেতুর গ্রামে 
আশ্রম এবং দেবমূর্তি স্থবপন করেন । এখানে অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে একটি 

মেল হুইয়। থাঁকে। নরোতম সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। 

বুধুপিতে রামচত্্র এবং গোবিন্দ কব্রাজ, কাঁটো য়ায় যছুনন্দন, খণ্ডে 
রত্বুনন্দন জাজগ্রাঁমে শ্রীনিবাস, বনবিষুখপুরে রাজা হাশ্বীর) অন্ষিকাঁয় 

হদর্চৈতন্য, শাস্তিপুরে অটদ্বতের পুত্রদ্ধয়, খড়দছে বীরভদ্র, এইরূপ 

লোঁকসকল স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে মহোৎসব 

উপলক্ষে সকলে সমবেত হুইতেন। ক্ষেতুরে নরোতুম গ্াঁকুর ছয়টি 

বিগ্রহ মুর্তি স্থাপন করেন, তছুপলক্ষে মহা মহোৎসব হয়, তাহাতে 

জীত্রুব। দেবী জ্বয়ং উপস্থিত ছিলেন | আচার্য নিবাস এই সকল 

মহোঁৎসবে এবং বিগ্রহ স্থাপন ক্রিয়ায় উচ্চাঁসন লাভ করিতেন । কিছু 
দিন বৈরবশ্য, ভক্ভিসীধন ও এচারের পর বৈষ্ব ভক্তগণের অনুরেধধে 

তিনি বিবাহ করেন 1. কয়েক বৎ্সর পরে আর একটি বিবাঁহু করেন 



ভক্তিচৈতন্তচন্দিক] | ১৩৫ 

নিত্যানন্দ ভদ্বৈত চৈতন্য শ্রীনিবাস প্রত্যেকেরই ছুই দুইটি করিয়। 

বিবহু | তখন সতিনে সতিনে বড় ভগ্নীভাব ছিলঃ এখন তাহ] দেখা! 
যায় ন11 এ সময় ধর্শপ্রচারের রীতি পদ্ধতি নিয়ম গণালী পনিক্ষার- 

রূপে বিধিবদ্ধ হুইয়াছিল এমন বোপ হয় না| পুরী মুর] রন্দাবন 

শ]ন্তিপুর নবদ্বীপ ইত্যাদি স্থান অ্রমণ, মৃত সাঁধুদিশের সমাধি ও লীলা- 

বিলামের স্থান দর্শন, বিগ্রহ স্থ(পল, মহোৎ্সবে নাঁম আঙ্কীর্্ন, ভাগ- 
বত শৈক্ষা এবং পাঠ এই মকল দ্বার! লোক ধর্ম নাধন করিত | শ্যাম।- 

নন্দ এক জন সদেগাপের ছেলে, ইনি উত্কলে গ্রচাঁর করিতেন, হৃনিংছ- 

পুরে ইস্ার আম ছিল | নরোত্ন ব্ুন্দাঁবন হইতে অখসয়। শ্ষেতুর- 

গামে থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ পুরী ভ্রমণ করিতেন। তিনি 

যখন উক্ত ছুই স্থাঁনে গমন করেন তখন প্রাচীন ভক্তগণের মধ্যে অনে- 
কেই গরলেণকগীত হইয়াছিলেন। শেষ বারে শ্রনিবান নরোম এবহ 

র।মচন্দ্র কবির।জ এই তিন জনে নবদ্বীপ দর্শনে গমন করেন। তদ্ুত্তান্ত 

পাঠে নবদ্বীপের বিস্তৃতি বিষয়ে অনেক সংবাঁদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বৈঞব বাঁধাজীর1 এই নবদ্বীপকে নিত্যকাল স্থায়ী এবং গৌরাঙ্গকে 
আর্বণবতাঁরের সার এবং তহছার সঙ্গোপাঙ্গকে নিত্যসিদ্ধ জীব বলিয়। 

গমান করিবার জন্য বৎ্পরোনান্তি ঘত্ব পাইয়াছেন। "কেহ বলেন নব- 

দ্বীপ বিশ ক্রোশী, কেহ বলেন ষে।ল ক্রোশী। এত দূর হউক ন। হউক, 

নবদ্বীপ যে ধঙ্গদেশের মধ্যে তখন প্রধান গীগুপগ্রাম ছিল তাহাতে 

সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয় রামকেলীর পরেই নবদ্বীর্প। ঘে 

জময় উীনিবঁন নরোতন ও রাঁমচন্দ্রের সহিত নবদ্বীপ পর্যাটশে যান 

তখন প্রটীন ভক্তগণ সকলেই গত হইয়াছিলেন কেবল ঈশাঁনকে 

উাহবর। €৫দখিতে পাইলেন । ঈশান শচী এব গৌরের বড় প্রিয় 

সেবক। বালকগৌরখঙ্গ যখন কৌন বস্তর জন্য খোট ধরিতেন তখন 

ঈশীন কেবল তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ ছিলেন। শুন্য নবদ্বীপের 

শৃন্যগেধরৃছে বদ্ধ ঈশান বসিয়! শোকে হাহাকার করিতেছেন আচার্য্য 
এই নিদাঁকণ দৃশ্য দেখিলেন | পর দিন প্রাতে ইহার? নবদ্বীপ দর্শনের 
জন্য ঈশ!নের সঙ্গে নান? স্থান ভ্রমণ করেন। গের কোন্ স্থানে কোন্ 



৬৩ ৬ শ্ভ ক্তচৈতন্যচন্দ্িকা । 

সময় কি করিয়াছিলেন ঈশান বিস্তর্িতরূ“প তাহ পুবাইয়! দিলেন | 

নবদ্ীপের যে পাড়ায় গৌরের জন্ম ছয় তাহার নাঁম মায়াপুর । বর্তমান 

নবদীপ্প হইতে প্রায় এক ক্রোশ পুর্বে এ নানে এক পল্লী অদ্যাপি বর্ত- 

মাঁন আঁছে। ঈশান যেরূপ ব্াখা! করিয়াছেন তাহাতে প্রতিপন্ন হয় 

বর্তমান নবদ্বীপের চতুঃপাশ্বক্থি গ্রাম যথা জমুদ্রগোড়, উাপাহাটি, 

বিদ্যাঁনগর, জাহান্গর মামগাছি, মাতাপুর” বামুনপুখুরগ বেলপুখুর, 

গীদিশাছ! প্রভৃতি সমস্তই নবদ্বীপের অন্তর্গত ছিল | ঈশান এ 
সকল গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস ব্যাঁখ্য1 করিয়াছিলেন, গ্রন্থ বাঁছুল্য ভয়ে 
তাহা? আমি প্রকাশ করিতে পাঁরিলাম না। | 

গৌরাঙলের অন্াবহিত পরবতী সময়ের সাধারণ অবস্থা! ঘত দূর 
আসি বুবাতে পারিলণম তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, গৌরাদ্দের 
দেহলীল1 শেষ হইবাঁর অপ্প কাঁল পরেই নিতাই অদ্বৈত সনাতন রূপ- 

গৌন্বামীও পরলোক গত হন। জীবখৌম্বামী পরে অনেক" দিন পর্য্যন্ত 
জীবিত ছিলেন এবং অধরও বিশ পঁচিশ জন উচ্চ প্রকৃতির সাধু ভীহর 

সন্দ একযোগে শ্রন্থ প্রচার, বিগ্রহসেব।, নাঁমকীর্ভন, ভজন সাধন করি- 
তেন। র্বন্দাবনে তখন এক প্রকার ভাঁবের জনাট মন্দ ছিল না। 

পুরীতে ধাঁহার৭ থবকিতেন ভীহ'র। ক্রমে কেহ কেছু পরলোঁকে চলিয়া! 

গেলেন, কেহ ব1 স্থানান্তরিত হইলেন। বঙ্দেশে অটদ্বত এবং নিত্যা- 
নন্দের প্রত্রণ জ্ীনিবাঁসাদির সহিত কিছু দিন নাঁনা স্ছ্ণানে মহোৎসব 

হত্য শীতাঁদি করেন। ইহ'দ্বার1স্পষ্ট প্রতীত হইবে, গেধরজীবনরক্ষের 
থে কয়েকটি প্পরক স্মফল প্রস্থত হইয়াছিল, তাঁহ৭ হইতে কয়েকটি 
ফলবান্ বক্ষ সমুৎপন্ন হয়; এবহ তাঁহ? হইতেও কয়েকটি স্ুচরিত্র বৈষওব 
জন্মে, কিন্ত তাঁর পরে ত্রমে মন্দ হইয়া! অধইসে। যদিও গৌরান্গ ভক্ত- 
পরিবারকে শোৌকসাঁগরে মগ্ন করিয়। চলিক্সা! গেলেন, কিন্তু তাঁহার সাধু 

চরিত্র যেসকল সাধুচরিত্র উৎপন্ন করিয়াছিল তাহ? দ্বার? তাহার ধর্্া- 

ভান জগতে রহিয়। গেল । বৈষ্ণব বাঁবাঁজীদের. ভাবুকত+, বিনয়, সাঁধু- 

ভক্তি, সেবণ* নিষ্ঠা দেখিয়া? ভাঁমার বন্ড লোভ হুয়। এখন যদিও আধু- 

লিকদিখৌর অনেক কথা এবং ব্যবহার উপহাসের বিষয় হইয়াছে, এই 
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কখরণে যে ভাঙতে সাঁরতা নাই,--পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে এক জন যদি 
বলেন আমি নরাঁধম, আর এক জন বলিবেন আমি ভাধমীধম; ভিতরে কিছু 

থাকুক আর না থাকুক চখে মুখের ভাব ভঙঈগ'তে দেখান হয় যেন ভাঁবে 

হীদ্গদ্--কিল্ড মুলে আসল জিনিষ ছিল তাহা? কেহ অস্বীকার করিতে 

পারিবেন না| চৈতন্তের শিষা ও পশিষ্যদিগের মধ্যেযদিচ অনেক পণ্ডিত 

ব্যক্তি ছিলেন, কিন্ত তাঁহাদের পাঁগিত্য বিনয় ভক্তির অধীন থাঁকাঁতে 
সমকক্ষদিগৌর প্রতি ভীাহাবদের উপেক্ষা বা দ্বেব হিংসা প্রকাশ 

পাইত ন1 পরস্পর পরস্পরের অনুমতি না! লইয়। কেহ কোন সাধু 

কখর্য্যে প্রব্বত্ত হুইতেন ন1। হয় জপ না হয় গ্রস্থপাঠ, হয় সত্প্রসঙ্গ 
না হয় কীর্তন ইহাঁতেই সাঁধুদিগের জীবন অতিবাহিত হইত, বিষয় 
কাধ্যের আঅধলোচন।? ব1 অসার গ্রাম্য কথ! ছিল না । এ সফল ব্যক্তি ষে 

কেবল সংস্কৃত ভাষায়, শীজ্রচচ্চায় পারদশর্ধ ছিলেন তাহ। নহে, ইইাদের 

দ্বারা তৎকাঁলে জঙ্গীত শখন্দ্রের এবহ কবিত্বেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়- 
ছিল । কীর্তনাঁক্ক গানের মধ্যে ভারি অঙ্গের রাগ রাখিণী কঠিন তাঁল 

মনের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়] যায়। কলাবতী শীতে যেমন রাগ 

রখব্িণী তাঁল, কীর্তনে তদপোেক্ষ। কঠিনতর গাঁন বাদ্য আছে | নক্ষো- 
ত্তম প্রভৃতির গীনে সকলে মোঁছিত হইতেন। প্রধান প্রধান বাবাঁজী- 
দেখগের জীবন ধর্শভাঁব ভক্তিনিষ্ঠ সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ 

করিয়াছিল। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এত বিনয় বৈরায ভাঁবুকত হিন্দু- 

স্থানে বোধ হয় কেহ কখন দেখে নাই । অন্পকাঁলের মধ্যে যে বনু 

লোক এই পথের পথিক হয় তাঁহণর প্রধান কারণ এ সকল সাঁধুদিগের 

সদ্দষ্টীন্ত । তদ্বাতীত নিতাঁই গৌর অটদ্বতের এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে কষ 
রাঁধার মুক্তি স্থাপন করিয়া, তাহার গ্রতিষ্ঠ। উপলক্ষে মহোঁৎ্সবাঁদি 

করিয়া! এবৎ ভ্রমমাঁজের লোকদিখের জাতিভেদএথার উপর কোঁন 

হত না দিয়, বৈষ্ণব সাঁধুরা সাধারণ অশ্রেণীর শুদ্র জাতীয় বনু শাত 

নরনারীকে ভক্তিপথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । কোন প্রতিবন্ধক 

নির্যাতন তাঁশস্বীকার নাই, অথচ সাধন ভজনপ্রণালী বহু পরিমাণে 

সমতলকারী) স্তর সহজনাধ্য এই জন্য শীভ্র শীত দল বদ্ধি হইয়। 

চু 
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যায়| প্রথমতঃ শীশ্তদিগের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ বিকদ্ধ ভাঁব ছিলঃ শেষে 

জাতিভেদ রক্ষা এনৎ বিএ্হমেবীর মিলনভুমিতে তাহা তিরোহিত 

হইয়। গেল। মহোৎসব উপলক্ষে আহারাদিরগ দিব্য আয়োজন 
হুইত। ঠাকুরের এপনাদী ক্ষীর সর ছানা মাখন মাল্পুয়া পুরী কচুরি 

মোহনভোখী ফলাঁদি যাঁছা? এখন গুলিখোর গৌন্বামী ঠাকুরদের 
চাঁটুনিরূপে পরিগৃহীত হয় তাহা ভোজন করিয়ী তখনকার ভক্তর্গীণ 

হট প্ুঁ্ট ছইতেন এবং মহা উদ্ভমের সহিত মিৎছরবে হুরিসন্কীর্তনে হ্ত্য 
শীত করিতেন | অনেক শিষয়ে সুবিধা! ছিল বলিয়।ই পরিণামে তাহার : 
এত অপব্যবহারও ঘটিয়াছে। কিন্ত সরল নিরীহ বৈষ্বদিগের জীবন 
অনেক বিষয়ে অনুকরণীয় | তাহার। পরস্পর সমবিশ্বানী ভক্তগণকে 

যেরূপ ভাল্বানিতেন এক অন্যের আঁশীব্বাদ প্রসন্নত। পাইবার 

জন্য যেরূপ ব্যাঁকুলত। বিনয় গুকাশ করিতেন এক জন অপ্পরের বিচ্ছেদ 

ও মিলনে যে ভাবে শোক ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়। ভবে প্রেমে মগ্ন 

হইতেন; তাহ। দেখিলে এবং শুনিলে হৃদয় ঠাণ্ডা হুয়। ভাবের উল্লাস, 

ক্রন্দনকোলশহল, কোঁল!কোঁলি, পদধুলি গ্রহণ, মেবণ শুত্জষ। কীর্ভনা- 
নন্দ এ সমন্ত এদেশের মধ্ো এক বিচিত্র দ্ৃশ্য। চৈতন্যের মুস্তি স্থাপন 
করিয়া! তাস্॥? পুজ) কর যদিও ভীহাঁর মতের বিপরীত আচরণ, কিন্ত 

স্থানে শ্ছুাীনে এইরূপ বিগ্রহ স্থাপন দ্বারা বাবাজীর1 তৎ্কালে গেঠধরের 

বর্তমানতাঁকে অতিশয় জাগ্রৎ রাখিয়াছিলেন। ইহ] ব্যতীত পরলোক- 
গত নাধুখীণের লীলাস্থ্ান ও সমাধিক্ষেত্র ইহার! যেরূপ ভাবের 

সহিত দেখিতেন তাহ? পঁড়িলেও মনে উল্লাস জন্মে। এক দিকে ভিতরে 

তাহার অনুরূপ ভাঁবের প্রবাঁছ ছিল, অপর দিকে বাহিরে তাহার বাহ 
আকারের অনুরূপ প্রতিমাও ছিল, সুতরাং প্রভুর বিচ্ছেদের অত 
তাদৃশ কাহাঁকেও সহা করিতে হয় নাই! ইহা দ্বার! ফটোগ্রাফের 
অভাব বিমোচন হইয়ীছিল | ইহাদের ধর্শ্শশীন্ত্র কোন ঘটনাকে আধুশ 

নিক বা আকলন্মিক বলিয়া ধরিত না সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে নিত্য 
কালের যোগ স্বপ্রাদেশ, প্রতি কাজেই হুইত। এক জন ভক্ত অর এক 
জনের সঙ্গে মিলিত হইবেন তাহার পুর্বে স্বপ্রাদেশ চাই । যা কিছু 
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সংঘটিত হয় তাহ পর্ব হইতেই ঠিক করা আছে, সময়মভে 
ভগবান্ তছ? ঘটাইয়! দেন, এই বিশ্বাস বৈষ্ণবদিখের মধ্যে এত 
অধিকশ্ছিল যে নবদ্বীপধামকে বেদ প্লুরাঁণের অন্তর্ধত করিয়াছেন | 

ইহুণ দ্বার। ভগবানের ক্লুত নিত্য অখণ্ড শাসনপ্রণালীর আভাস প্রাপ্ত 

 হছওয়াযায়। এতাঁধিক উন্নতির পর বৈষ্ণব সমাজের ক্রমে কি 

হদিশ! ঘটিল তাহা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না, চক্ষের 

সম্মুখেই জাশিতেছে। তথাপি বাঁবীজীদের প্রভাব- সাধারণ লোক 

দিশের মধ্যে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়| সামান্য চণ্ডাল নেড়] বাউল, যে দিনে 
ভিক্ষ1 করে, রাঁত্রে হয়ত ভুক্ষ্মমা রত হয়” তাঁহছাঁকেও « বাবাজী ” বলিতে 

হইতেছে | যিনি যে ভাবে ইহ? বলুন কিন্ত বাবাতি বলিতে হুইল? 

ব্রান্মণদিগের এত যে অভিমখন বৈষ্তব ধন্ম তাহণদিগের মন্তকেণ “দাস” 

উপাধি চারপাইল। ইহ ভিন্ন আরে সাঁধুগ্ডুণ কি হিন্দুসমাজের মধ্যে 

অন্যপি প্রতিষ্ঠিত নাই? অবশ্য আছে। বৈষ্বপরিবারে এখনও এই 
মদ্যমশংসপ্রিয় সভাতাঁর ভিতরে কতব্যক্তি মিভাঁচারী নিরীহ তিবষৰ 
দৃষ্টিগোচর হয়। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহি না, কেবল 

এই মাত্র বলি, বর্তমান কালের যুবক দল এই বাঁবাজীদের নিকট 
হৃদয়তত্ক্র কিছু শিক্ষা ককন এবং শুদ্ধাচরী হইয়। নাক্তিকতা আ'র্যযকুল- 

কলঙ্ক পাঁষণ্ডত1 চুর্ণ করত দিনা ন্তে অন্ততঃ একবার ভক্তিভাবে হরিনাম 

কীর্তন ককন। আহার পান ভোগবিলাসের দাস হইয়। মাৎসপিও 

দেছের শ্ীরদ্ধি করিলে কি হইবে? উপাধি জন্মান বিদ্যার শেখরবেই 

ব1কি ফল দর্শিবে? ভাঁজ কাল রাজকীয় কিম্বা? সামাজিক স্বাধীনতা। 

বিষয়ে বঙ্গবাসীদিশকে উত্তেজিত করিবার জন্য সংবাদপত্রে অনেক 
এবন্ধ লেখাঁহুয়, বড় বড় সভ? করিয়। লম্বা লম্ব! বস্তুত! দেওয়া! হয়, কিন্তু 

তথাপি যুবদলের নিববীর্যিত| অপনীত হয় না। . শিক্ষিত যুব! বিশ 

বৎসর বয়স পার হইতে না হইতে যেন বদ্ধ পিতামহের শীতলতাঁকে 

প্রাপ্ত হুন| ইহার কাঁরণ কি? মদ্য মাৎস ভোজন দ্বারা কি নিজ্ষাবিত। 
দূর হইবে? কখন না, তাহাতে কেবল বিলাঁসবাসন1 মাঁদকপ্রিয়তাঁই 

রদ্ধি হইবে । কোন সৎকার্ষে/র সঙ্গে ভগবানের নামশীন্ধ না [ই, কেবল 



১৪০ | ভক্তিচৈতন্যচন্ত্রিকা | 

নিজেদের বিদ্য! বুদ্ধির বাপ্পিতীর প্রশংস।? কিসে হয় সেই দিকেই 

দৃষ্ি। ইহাতে কি বাঙ্গালীর হাড়ে কখন উৎসাহ অগ্নি জ্বলিতে 
পারে? বলি শুন, ঘরে ঘরে খোল কর্তাল তুরী ভেরি বাজাইয়! হরি” 
সঙ্কীর্ভন কর, দেখিবে তাহাতে আগুন জ্বলে কিন।। অভ? করিয়' 
বন্তু তা দাঁও ক্ষতি নাই, কিন্ত তাতে কি জীবন সঞ্চার করিতে পারে ? | 

খুব মন্তরতার সহিত খেল কর্তীল বাজাইয়। উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ গন 
কর। এই সন্কীর্তন বাঙ্গালীর ধাতুকে উষ্ণ করিবার পক্ষে এক প্রধান 

উপকরণ, তস্ডিন্ন তখহর বিলাস ও স্ুখনিদ্রী ভক্দ হইবার উপায় আমি 
কিছু দেখিতে পখই নখ। 



| পরিশিষ্ট | | 
সাপ ১0 চি ক৯১ শিপ 

ভক্তির এতিহানিক তত্ত্ব । 

প্রেমাঁবতাঁর চৈতনাদেবের সুমিষ্ট ধর্মজীবন, সরম ভন এব তৎুঞ্র- 

দর্শিত মহাঁভাঁবময়ী ভক্তির বিচিত্রতা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়। আম্মি এই 
অমৃতএবাহিনী ভক্তিনদীর উৎপত্তিষ্থণন এবং প্রাচীন ব্বত্তীন্ত অবগত 

হইবার জন্য নিতান্ত কৌতুহল ক্রীন্ত হই, এবং ভারতের পেধুরীণিক কাল 
হুইতে আধুনিক ধর্ম সম্প্রদায়দিশের অবলম্বিত নান। ধর্মশস্ অন্বেষণ 

করি, কিন্তু এ দেশের লোকের এতিছাীসিক তত্বসন্বন্ধে যেরপ ওদাস্য 
ভাব পুর্বাঁপর চলিয়। আনিয়াছে তাহাতে আমার অবশ) সফল হইবার 

সম্ভাবন? অতি অন্প। যাহা হউক, আমার পরম বন্ধু উপাঁধ্যায়জীর 

বিশেব সাহায্যে এবং স্বকীয় অনুসন্ধানে এ বিষয়ে যত দূর কতবার্ষ/ 
হুইয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই স্থলে বিরত হুইল । 

বিশ্বপঠলক আঁদিপুকৰষ .ভগবান্ বিষুণর পাঁদপদ্ম হইতে এই নদী 
স্স্টির প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইয়। আপিয়াঁছে | কিন্ত এক্ষণে ষেদন 
ইহু1 একটী নির্দিষ্ট প্রণালীরূপে প্রশস্তাকারে পরিণত হুইয়। মানব- 
চক্ষের আনন্দবদ্ধন করিতেছে, আদিমকাঁলে এবহ তৎপরবত্তর্শ বন্ছ 

শতাব্দী পর্য্যন্ত তজ্রপ স্পফ$টতঃ নয়নগেখচর হয় নই, এবং ধর্মের একী 
একাগু শাখখর মধ্যেও ইহাকে কেছ গণন1 করিতে পারিত ন।। স্ছর্চি- 
কর্তা ব্রন্মাণুডপতিকে বিধাত1ঃ দৈনিক জীবনের নেতা এখৎ হৃদয়স্বামী 

গৃহদেবতা বলিয়া! তাহাকে পরমাত্বীয় জ্ঞাঁনে হৃদয়ের কোমল অনুরাগ 
অর্পণ করার নাম ভক্তি | বৈদিক সময়ে এ ভাঁবের আাদুশ বিকাশ 



২. - পরিশিষ্ট । 
হয় নাই। তখন ঈশ্বরের সহিত জীবের নিকটতর ব্যক্তিত্ব সম্বন্থ 
অন্গভূতির নময় লছে | স্যব্টির অদ্ভুত ক্রিয়া অবলোঁকনে প্রথমতঃ মাঁনব- 

হৃদয়ে গভীর বিস্ময় রসের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তৎকাঁন্লে জগৎ- 

অধ্টাকে লোকে প্রধাঁনতঃ অতি দূরের দেবতা? মহাঁন্ শক্তিশালী প্রবল 
প্রতাপান্বিত রাজী বলিয়। বিশ্বাস করিত। যদিও কিছুদিন পরে ভাহাঁর' 
প্রত্যেক ভৌতিক ঘটনার নিয়ন্ত! এবং ৈসর্থিক ব্যাপাঁরের অধিষ্ঠাত্রী 
বহু দেবতার উপর সমস্ত এশী শক্তি আরেশপ করিতঃ কিন্ত সেই আঁদি- 
পুঁকষ ভগবানের ব্যক্তিত্ব সম্ভার সহিত স্মুমিষ্ট ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অনুভব 
করিয়ণ গ্রীতিত্বহ্তি চরিতার্থ করিতে সক্ষম হয় নাই | বেদ ও উপনি- 

যদের কাঁলে প্ররুতিপুজ, কর্মকাণ্ড, তপস্যা, যোগ অমাধি, এশ্বর্যা 

বীর্য (সম্পন্ন অপরিমেয় হুভ্র্বেয় বর্ষের শ্তব স্তৃতি গখণ, এবং কঠোর 
বৈরাগ্যানুষ্ঠঠনেরই আধিক্য পরিলক্ষিত হয় | মাঁনবস্বভাবের হৃদকরূপ 
উর্ব্বর| ভূমিতে তখন ধর্মরক্ষ সহরোধপিত হয় নাঁই, স্ুুতরখং সরস 
ভক্তিপ্রেমের ধর্মের লক্ষণ বা অনুষ্ঠান সে অময়ের মধ্যে দেখিতে 
পাওয়] যাঁয় না| পৌরাণিক সময় হইতে বিস্ণপাঁদবিনিঃস্ত এ গ্রচ্ছন্ 
ভক্তিনদীর সক্কীর্ণ রেখা ক্রমশঃ এরসারিত হইয়! আনিয়াছে। জীবের 
প্রেমপিপীস1 চরিতীর্থ করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং বিধাতৃত্ব শক্তির 
অবতাঁর হুইয়! যুগে ঘুখশে ভূমগ্ডলে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করেন, 

পাঁলনীশক্ক্তির অবতর বিষ্ক; তিনি জগৎপাণলনের জনা যথাসময়ে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এইরূপ বিশ্বাস এ সময় অস্কুরিত হুইল ॥। এই- 
জন্য বিষ্ণপাসক বৈষু্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে আমর ভক্তির প্রথম বিকাশ 
দেখিতে পাই; ভক্তিব্বত্তি স্বভাঁবতঃই কেন একটী স্পর্শনীয় মুর্তির 
অন্বেষণ ফরে, তাহ না)? পাইলে আহার পিপাঁন! নিরত্ত হয় ন1। 

যাহণকে দেখা শুন যায়, স্পর্শ আলিঙ্গন করা যায়, ধাঁহার উপর 
সম্পূর্ণরপে আঁত্মনির্ভর করিয়া? মন নিশ্চিন্ত নির্ভয় হয়, এব ধাহাঁর 
সঙ্গে লীলাবিহার আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য প্রাঁণ ক্রন্দন করে, 
ভক্তি এমন এক জাঁগ্রৎ সত্য শিবস্মুন্দর দেবতাকে চাঁয়| এই আখন্ত- 
রিক লাঁলন। চয়িতর্থের জন্য মনুষ্য আপনার সদৃশ ব্যক্তিতে ঈশ্বরত্ব 



ভক্তির এতিহাসিক তত্ব। ৃ্ ৩. 

স্থাপন করিয়াছে । এই নিমিত্ত. অবভারের স্থন্টি হইয়াছে | ভক্তির 
অনুরেধধেই ঈশ্বর ব্বর্গ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়। মানবের অঙ্গে 

ঘনিষ্ঠ সুত্রে ব্ধ হইলেন । 

এই স্ুমধুর ভক্তির ধর্ম স্পউরূপে কোন্ সময়ে স্বীয় মনোহারিণী 

মৃদ্তি পরিগ্রহ করিল । ইতিহাসের অভাবহেতু তাহা নিশ্চয় করিবাঁর 

উপায় নই) ইহ৭ বহু পুর্বাচরিত ক্ঠোর শুক্ষ টবরাশীয ১ নি্ণবাদ জ্ঞীন- 
ক'গ্ড এবং নীরস যোগধর্ষ্টের অবশ্যন্তবী বিপরীত ফল | ভক্তির আদি 
তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে গেলে দেবছুতির গতি কপিলের উপদেশের সঙ্গে 
আমাঁদের প্রথম সীক্ষণৎ হয় । কিন্তু ইহখর উকজ্ভ্বলত? এবং পরিরণতী বস্থ 

সর্ধজনবন্দনীয় যোঁশীচশর্ষ্য প্রীকুষ ছইতেই সম্পন্ন হইয়াছে । এ পথে 

অগ্রসর হইতে হইলে বনু গুণখলঙ্ক্ত মহুচ্চরিত্র নন্দতনয়কে অমরণ 
কিছুতেই অতিক্রম করিতে পাঁরি ন1| স্ুতর1ং সংক্ষেপে ইহার জীবনের 
গুকত্ব এবং মহত্ব এস্থলে কিছু বলিতে হুইল । 

গ্রীরুঞ্চের সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে বদ্ধমূল সংস্কার জন্মিয়! আছে তাহা 

উন্মলন কর আঁমীর পক্ষে দুঃসাধ্য । তীহার বিরোধী এবং উপাসক 

উভয় সং্প্রদবয়স্থ ব্যক্তিগণের দ্বার! এই সংস্কার পুরিপেণষিত হয়, 

সুতর1হ তৃতীয় ব্যক্তি না হইলে এ বিবয়ের নিরপেক্ষ মত প্রচার ছওয়' 
সম্ভঁবিত নহে । অন্ততঃ উদ্বারভাঁবে এ বিষয়ের অনুসন্ধান প্ররর্তিও 

যদি কাহারে! মনে জাঁগ্রৎ হয়, তাহ? হইলেও যথেষ্ট মঙ্গল হুইবে। 

কুষ্ণের নামে এমনি জঘন্য সংস্কার লোকের মনকে অধিকার করিয়। 

রহিয়াছে যে, ইহাতে হস্তক্ষেপ করাও একটি ছুঃসাঁহসের কীর্ধ্য | হয়ত 

কত লেক কুটিল ভ্রুভর্জির সহিত বলিবেন, “ইনি এ দলের এক জন, 
কোন নীচ অভিপ্রায় সমর্থন করিবার জন্য রাদলীলায় হরির পক্ষ 

সমর্থন করিতেছেন” একে আমি চৈতন্যের অনুচর তাহাতে কুষ্চরিত 
লিখিতে অশ্রীসর হইতেছি, এস্থছলে অমর উপর অসদভিসন্ধির আরোপ 
হওয়। বিচিত্র নছে। কফিল্ভ, তাহ? হউক, সে জন্য আমার কেন ক্ষোভ 

নাই । আমি এই মহাত্ৰার, জীবনুচরিত আঁলেখচন। করিয়। তৎপরে 

তাহার উপর সচরাচর যে সকল গুকতর দোষ আরোপিত হয় তগ্থিষয়ে 



৪ পরিশিষ্ট | 

যুক্তিনঙ্গত মত প্রকাশ করিব। ভরস1 করি, উদারচেতা প্রশস্তমন। 
ব্যক্তিগণ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে সহানুভূতি করিবেন । 

কলিখ্ুগের প্র।রন্তে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্টিরের রাজত্ব সময়ে অর্থাৎ 

ছিন্দুশাস্ট্রের গণনাকুসারে ৪৯৭৬ বৎসর পুর্করবে ক্ষত্রকুলে মথুরাঁনগরে 

যহুবংশাবতংস বস্তদেবের ওরনসে দৈবকীর গর্ডে ভ্রীকুঞ্ণ জন্মগ্রাহছণ করেন | 

কখিত আছে, একদণ দেবর্ষি নারদ কংসকে বলিয়াছিলেন, তোমার ভগ্মী 

দেবকীর অস্টম গর্ভে ষে অন্তাঁন জন্মিবে তাঁহ। কর্তৃক তোমার প্রাণ 

বিনষ্ট হইবে | কিন্ড এই অস্টম গার্ড কোন্ গর্ভ হইতে গীণনীয় তাহার 
কিছুই নিশ্চয়তা নাই বলাতে কংসরাজ প্রথম হইতে ভগ্িনীর যাবতীয় 

সন্তানের প্রাণ বিনাশার্থ বস্তদেব দেবকী উভয়কে কঠিন নিরীঁড়ে কাঁরখ- 

বদ্ধ করিয়। রাখেন | ক্রমাখিত সাতটি সন্তান এ হ্ৃশৎস হ্ছপতির হস্তে 
নিধন প্রাপ্ত ছইলে বস্মদেব নিতান্ত শোকার্ত হন] পরে অফম গর্ভের 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কোন সুযোগে রাত্রি কালে তিনি পান্ডা 
যয়ুনার পরপারস্থ গোঁকুল নশীরের রাজা নন্দ ঘোষের আঁলয়ে লুকাইয় 

রাখিলেন এবং ঘযশোদার সম্ভঃ প্রস্থতা এক কনা! ছিল তাঁহাকে কী 

ভবনে লইয়খ খেলেন । বন্মুদেবের সঙ্গে নন্দরজের বন্ধুত ছিল। 

নন্দ যশোদব এই শিশু সন্তানকে অতি যত্বের সহিত প্রতিপালন কয়েন, 

এই জন্য ভীহীর! কৃষ্ণের পিতৃমাতৃস্থাঁনীয় হইয়াছেন। দুরন্ত কংস এ 
শিশুকে বধ করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করে নাই! শেষ কুৃতকার্য্য 
হুইতে ন। পারিয়! ভঙ্গিনী ও ভগিনীপতিকে প্ুনর্ধার কারবদ্ধ করত 

বু ক্রেশ প্রনান করেন। নন্দর(জ কংমের করদ রাজ্যের এক জন 
ক্ষুদ্র রাজ! ছিলেন | 

দেবকীনন্দন প্রথম বয়স হইতেই অত্যন্ত প্রেমবাঁন্ প্রিয়দর্শন ছইয়খ 
উঠেন। গোপালক বালকরন্দের সঙ্গে মিশিয়! তিনি নানাবিধ বাল্যক্রীড়। 

করিতেন | বয়ন্য বাঁলকেরা তাহাকে এত দূর ভলবাশসিত যে, এক 

দণ্ড ছাঁড়িয়।) খাঁকিতে পাঁরিত না| বাল্যকাঁলে কৃষ্ণ কিছু দিন বয়ন্য- 

দিশের সঙ্গে প্রতিবাপীর ঘরে ঘরে ননী চুরি করিয়া খান। পরে 
গোৌচারণাদি করিয়। তদনন্তর ব্রজগোগীদিগের সহিত রবসক্রীড়াঁদি 
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বহু প্রকার লীল বিহাঁর করেন। সহ্ৃদয় প্রেমিক ক্ুষ্ণচক্দ্র ব্রজবামী 

ও ব্রজবা।দব্ীদিগর অতান্ত প্রিয় হছইয়।ছিলেন | তাহার ভিতরে এমন 
এক অদ্াধারণ পম ছিল যাহা দ্বার তিনি অতি সহজে সমবয়ন্ক 

বালক ও বাঁলিকাঁদিগের চিত্বাকর্ষণে সমর্থ হইতেন। কাতর শরীরের 
গঠন সৌস্ঠব, স্মচিককণ নখঘন শ্যামবর্ণ, সুমধুর বংশীপ্নি এবং প্রেম- 

ব্যবনার ব্রজবধৃগণের প্রাণ মনকে মোঁছিত করিয়াছিল | ছিদীম স্থল 

এভভতি বয়স গে।পবালকের! তাহার ০্রেমে এমনি আসক্ত হুইয়! পঁড়ি- 
যসছিল বে তাহার। দ্রব্য বিশেষ ভোজন করিতে করিতে মিট বোঁধ 

ছইলে তাঁহার কিয়দংশ কঞ্ষের জন্য রাখিয়া দিত | রৃন্দাবন অণ্ভ 

রমণীয় স্থান, তথায় যমুনাপ্ুলিনে তকলতাঁসমাঁকীর্ণ বিহজকুজিশ বনমধ্যে 
পর্য্যায়ক্রম ব্রজবালক ও বাঁপিকাগণ সহ তিনি কৈশোর বয়ন অতিন্রম 

করিয়া আক্র,রের দমভিব্যাহারে মথুর। যাঁত্র! করত তথয কৎনকে বদ 

করিয়? উশ্রীসেনকে রাজ্যপদ প্রদান করেন। তরনস্তর পিতা মাতার 

সঙ্গে প্ুনব্বার সাক্ষাৎ হুইল, তাহাদের চরণ বন্দন করিয়) তিনি বলি” 

লেন, আপনার! আমার বাল্য পৌগণগ্ড ও কৈশোর জীবনের সা 

আহ্লাদ কিছুই উপভোগ করিতে পারেন নই তজ্জন্য ছুইখিত হইবেন 
না| এই নগর ক্গীক্ুষদেব ক্কত্রীয় ধর্মের প্রথান্ুপারে অবন্তীনগরবাঁনী 
সন্দীপন মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ উপশ্থিত হন। কিছু কাল পৰে 

বেদান্ত ন্যায় দর্শন বিত্্ঞান এবহ ধনুর্ষষ্ঠায বিশেবরপে বাৎপন্ন হইয়া 

উঠিলেন। এ দিকে কংসের মহিষী বিধব1 হুইয়ী তদীয় পিতা জরা- 
সন্ধের নিকট ভুঃখের কথা! বলাতে সেই মগথদেশাধিপতি জরাসন্ধ 

রাজ সপগ্ুদশ বার ভ্রীকষেের বিকদ্ধে রণ সজ্জা করে! শেব কাঁলষবন ও, 

বন্থু সংখাক অনভ্য লে।কদিখের সঙ্গে মৈলিত হইয়া পুনরায় তাহার 

সঙ্গে সংগ্রামে অব্ত্ত হয়। নন্দতনয় এই কালযবনদিণের ভয়ে পলা" 
প্লন করিয়খ সমুদ্রমধ্যে এক প্রকাণ্ড ছুর্গী নিরক্মীণ করত তথার শেষ জীবন 

অনিবাঁহিত করিয়াছিলেন | এই স্থান দ্বারকা তীর্থ বলিয়া পরে 

বিখ্যাত হয়| রর | 

রাজ! যুিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রণয় মৌহগ্চ 
১৯ 
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ছিল | পাঁগুব জননী কুম্তীদেবী কুষ্ণের পিলী হইতেন, আবার রুষের 

ভলিনী স্ুভদ্রোর সহিত অঙ্জ্ঞনের বিবাহ হয়! ইহাদের পরস্পরের 

মধ্যে সর্ধদ গতিবিধি ছিল । দৈবকীতনয় যে কেবল শ্রেমবাম্ প্রিয়" 

দর্শন চিত্তহাঁরী ছিলেন তাহ! নহে, যৌবন বয়নসে তিনি আবার তত্ব- 

বিদ্যা সংগ্রাম কৌশল এবং রাজনীভিতেও এক জন অদ্বিতীয় দূরদশশরশ 
বিজ্ঞ হইয়। উঠেন | বুদ্ধি বিচক্ষণতণ গভীর চিন্তাশীলত1 এব স্থক্ষম- 

দর্শিত! উহার বিলক্গণ ছিল । পারিবারিক মধ্যাদীতেও তিনি তৎ- 

কালীন রাজন্যবর্থের মধ্যে এক জন সমকক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। যছুবংশা 

একটি প্রধবন ক্ষত্রীয় রাজবংশ, অনেক লদ্বপ্রতিষ্ঠ বীর এবং রণনিপুণ 

সৈনিক পুকষ এই বংশে জন্মশ্রহণ করে ॥। সেই যছুবংশে শ্রীকুষ জম্ম” 

গ্রহণ করিয়! পিতৃকুলের নাম উজ্জ্বল করিয়1 খিরাঁছেন। সে সময় 
ভারতীয় ভূপীলবর্থের মধ্যে তাহার ভ্যাঁয় বিচক্ষণ জ্ঞানী এবং বুদ্ধি- 

সধন গায় আর কাহাকেও দেখব যায় না| ফলতঃ ক্ষণের জীবনে বন্থ 
হণ একত্র সমধবেশিত ছিল তাঁহাঁতে অধর জন্দেহ নাই! তিনি যে 

ঘোর বিষয়ীর গ্যাঁয় স্বহস্তে রাজকার্ধায করিয়াছেন, কি নিজ বখহুবল 

দ্বার! সংগ্রামে বীর সেনাদিগকে পরাভূত করিয়। বিখ্যবতনাীম। হইয়। 

শিয়াছেন তাহা নছে; কিন্ত তিনি এক দিকে রাঁজনীতিবিশারদ অস1- 

খাঁরণ ধীশক্তিসম্পন্ন সুবিজ্ঞ মন্ত্রী ছিলেনঃ অপর দিকে অধ্যাত্বত বদ শা, 

মানবচরিত্রজ্ঞ যোগাচার্্য পণ্ডিতও ছিলেন! এক দিকে প্রেমবান্ 

সহৃদয়, ভন্য দিকে সৎপরামর্শদাত রাজমন্ত্রী, রণপণ্ডিত এবং গভীর 

তত্ভন্ত ধর্ম্মীচণর্য্য এই ত্রিবিধ গুণে অসাঁধাঁরণ গুণবান্ হইয়। তিনি রাজা 
যোদ্ধা ধর্মজিজ্ঞাস্থ এবং প্রেমপিপাসার্ত নরনারীকে বশীভূত করেন | 

নিজে রাজ হুইয়। রাজকার্ষ্য কখন করেন নাই, অথচ শত শত নরপতি 

ও সআাটকে ইঙ্গিতে পরিচশলিত করিয়াঁছেন। সংগ্রামক্ষেত্রে বাহুবল 

ও শারীরিক বীরত্বের জন্ত পসিদ্ধ না হইলেও অশীণ সেনানীপরিকবেস্টিত 

অমরকুশল মহুণপরাক্রমশালী সেনাপতিদিশকে যন্ত্রব্ড ব্যবহার করি- 

ক্াছেন| সাধন ভজনের কঠোর এপণালী অবলম্বন করিয়া তপোঁনিষ্ঠার 

উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই, অথচ মহাঁমছোঁপাধাধয় যোগী তপন্বী 
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ভক্ত সাধকদিগকে যোগ ভক্তির নিগৃঢ় তত্ব সকল শিক্ষা দিয়। শিয়া" 

ছেন। টলদিক সময়ে কিম্বা পেধরাশিক কালে শ্রীকঞফের হ্যায় নান? 

গুণবিশ্ি মহৎ ও উন্নত আত্ম! আর একটিও নয়নগোচর হয় না| 

মহাভারতের জঙ্গীভূত যুধিষ্ঠির ভীষ্ম প্রভৃতি মহাঁতেজ1 ধর্মপরায়ণ ধত 
যত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন সকলেই ইহাকে গুক বলিয়ণ স্বীকার করি- 

তেন। পাগুবদিগের এমন কেন কার্ধ্য ছিল নণ যাহ! এই মহ পুকষকে 
অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন হইয়।ছে। 

ধর্মপুত্র রাজ? যুধিষ্টিরই তৎকালে রাঁজপদের একমাত্র উপযুক্ত 
পাত্র ছিলেন, ইহ জানিয়! শ্ীরুষ্দেব উাহ'কে সমস্ত ভীরত সাআজ্যের 

একাধিপত্য প্রদখনে প্রয়াস পান | স্ততরাং বিরোধী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্ 

এবং হুর্ষ্যোধনাদি যোদ্ধাগণকে তীহার বুদ্ধিকৌশলে পরাভূত হইতে 

হইয়াছিল । এত বিষয় ব্যাপার যুদ্ধ বিগ্রহেব মধ্যে লিপ্ত খাকিয়াণ্ড 

তিনি অভ্্রুনকে গভীর যোগতন্ত্ব শিক্ষ। দিয়া শিয়াছেন। কুকপাগুবের 

যুদ্ধে তিনি নিজে অন্তর ধরেন নাই, অভ্জুঁনের রথে সাঁরখী হইয় 

কেবল পরামর্শ দিতেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা 
যায়, ইহার পুর্ব সময়ে যে সকল প্রধান প্রধখন মহা ত্ম। জনম্মিয়াছিলেনঃ 
ভীহাীরা সংসারের আমুদাঁয় বিষয়ের সঙ্গে লিগ থাকিয়। এ প্রকার 

এরণালীতে ধন্ম প্রচার করিতে পারেন নাই । জদক, অশ্বরীষ, গ্রুব, 

প্রহ্লাদ অবশ্য এরূপ দৃষ্টীন্ত কিছু কিছু দেখাইয়াছেন, কিন্ত সমস্ত 

বিষয়ে সর্ধ্াঙগীনভাবে নহে, আর ভীাহাঁর। এ শ্রেণীর লোকও নহেন, 

প্রসিদ্ধ সাধক ও ভক্তের মধ্যে তাহাদিগকে গণন। করিত হইবে। 

কুকক্ষেত্রের যুদ্ধ উপলক্ষে শ্রীরুষ্ণ অভ্ভ্ঁনকে যে উপদেশ প্রদান করেন 
তাহাতে আমর] জ্ঞান ভক্তি কর্মযোগের সামগ্তস্য দেখিতে পাই । 

নির্লিগু ভাবে সংসারযণত্র নির্বাহ করিয়] ধর্ম আচরণ করিতে হইবে 

তদ্বিষয়ে তিনি বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন | 

রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ বহু শত ক্ষত্র রাজবংশকে যুদ্ধে নিহত এবং 

পাঁওবদিখের পদধনত করিয়1, খুধিষ্ঠিরকে নিংহাসনে বলাইয়ণ অর্জ- 

নকে যোগ ভক্তি শিক্ষ1 দিয়] শ্রীরুষ্ণ অবশিষ্ট জীবন দ্বারকাঁধাঁষে 
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আতিবাহিত করেন | তথায় জ্ঞাতিবর্ণের সহিত কোন কোন যাগযজ্ঞ 

আনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন । এইখানে অনুগত আজ্বীয় পরম ভাগবত 

উদ্ধবকে তিনি ভক্তিবিষয়ে অতি আশ্চর্য্য এবং সারগর্ত উপদেশ ; 

গ্রদখন করেন । যখার্থ ভক্তির শান্তর আমর] এই স্থলে প্রথম দেখিতে 

পাই । ভক্তির লক্ষণ সকল ইহাতে জতি স্সন্দররূপে বিরত হইয়াছে । 

মহাভারতানুসারে উ্রকষ্চের কক্সিনী প্রভৃতি আট জন পষ্টমহিষী এবং 
তদ্বাতীত তীহার ষোড়শ সহত্্ পুরনারী ছিল। প্রতোকের দশ 

দশটি করিয়। সন্তীন, তাহা? হইলে থণনায় সর্বশুদ্ধ এক লক্ষ যি 
সহজ্স আশিটি সন্তান হয়। ইহাদের পুত্র পৌত্রাদি লইয়। ছাপ্পান্গ 

কোটি যছুলংশের কথ উল্লিখিত হইয়াছে | এ সকল লোক প্রভাস- 

ভীর্ঘে গিয়া? গুছবিবাঁদে নিধন প্রাপ্ত হয়, অবশিষ্ট একটি এপোৌত্র 

মাত্র রাখিয়ী শ্রীকুষ্ণ দেহ ত্যাগ করেন | এক দিন তিনি সেই গভাস- 

তীর্থে জশ্বণথমুলে পরব্রদ্ষে চিত্ত সমীধানপুর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় বনিরাছি- 
লেন, মৃগি বোধে এক ব্যাধ আসিয়া বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল, 

তাহাঁতেই তিনি গাতান্স হুইলেন। কষ্টের জীবনসন্বন্ধে এই পর্যন্তই 
থাকুক আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই । 

এ বিষয়ে অশমি যত দূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, 

শৈশবাঁবস্থা? হইতে বার্ধক্য পর্য্যন্ত ক্ুষ্ের জীবনে এমন গুটি কতক অস+- 

ধারণ গুণ প্রকাশিত হুইয়াছিল যাহা অনুকরণ কটিবারও কাহারে? সাধ্য 

নাই, এক জীবনে বিভিন্ন সময়ে তন্ত্র তাঁছ। দেখিতেও পাওয়। যায় 

না। শৈশবকালে স্বভাঁবতঃ মকল বাঁলকই ্রমাস্পদ নয়নানন্দকর 

হয়, কিন্ত ক্ৃষ্ধ্ের তত্কালে স্বাভাবিক শৌন্দর্য্য ব্যতীত আরও কিছু 
অনাধারণত। ছিল । মাঁখনচোর প্নোপপাল যেন সকল আদরের পরিম- 

মবপ্ডির আঁধার) এই জন্য বাল্য সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্থানীয় বলিয়। তিনি 

উক্ত হইয়াছেন । শিশু কালের বিষয় এই গেল, তাহার পর প্গগ্ড, 

পঞ্চম হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত এ সময়টিও উাহুবর বড় আনন্দে অতিব1- 

শিত হইয়াছে । গোচ্ঠযাঁত্রাঃ বনবিছাঁরঃ নন্দের বাঁধা বহন, ইত্যাদি 

অবস্থায় ছিদাম স্ুদাম স্ুবল!দি বয়স্যয সখাগণের মনকে তিনি এমন 
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মোহিত করিয়াছিলেন বে, ভাদৃশ প্রেমিক খাও অর কেহ কখন 

দেখে নাই ব্রজবালকগণ তাহাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিত। 

তদনন্তর £কশোর কাল, এই কালে কিশোর বয়স্ক বালিকাদিখের সঙ্গে 

রাঁসলীল] প্রেমবিহার করেন । একাদশ হইতে পঞ্চদশ বত্মর বয়ঃক্রস 

কৈশোর কালের সীম।, এই বয়মের মধ্যে এতিবীদিনী নারী ও গোপ- 
বাঁলিকাদিগকে লইয়। তিনি এমনি আহ্লাদ আমোদ হুতা শীত ক্রীড়া 

কৌতুক করিয়? শিয়াছেন যাঁহা সমস্ত ভারতবর্ষে প্রেমের আদর্শরূপে 

চিরম্মরণীয় হুইয়। রহিয়াছে । এই লীল। ভক্তি পরাণ পবিত্র চরিত্র 

মহাত্সণীণের ধর্মশনাধনের প্রধান অবলম্বন বলিয়। পরিথগুহীত হয়| 

কৃষনামের ধাত্বর্থ ভীহার জীবনের একটি অদ্দ্বভীয় গুণ ভ্িল ; মেই 

গুণের আকর্ষণে স্বামী পিতা মাত সন্তন ও আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ 

করিয়। ব্রজবধৃগণ তাহার নিকট আমিত। কাঁলাটাদের স্ত্মধূর বংশী- 

গ্রনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হুইলে তাহাদের প্রাণ উচাটন হইত । এমন 

বংলীই বকে বাঁজাইতে পারে? কুফর প্রেমলীলর বিশুদ্ধ ব্যবহার 

গোপিৰ ধুগণের একান্ত বিশ্বান ছিল । এই রাঁসলীলাকে আমর বাল্য- 

কাঁলোচিত নির্দোব ক্রীড়ার মধ্যে ঘদি গণ্য করি তাহাতে কি কোন 

অপরাধ হয়? জ্ত্রীজাতিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসি'তেনঃ গোলীরাও 

ভীহাঁকে প্রাঁণভুল্য জীবন সর্ধস্ব বলিয়।জ্ঞান করিত। কৈশোর কাল 
এইরূপ অসাপারণ প্রেমলীলশয় অতিবাহিত হইল । শেব যুদ্ধ বিদ্যা 
রাজ্যশাঁনন, যোগ ও ভক্তিশিক্ষা প্রদান এই তিনটি অনুপম ক্ষমত। ৪ 

আশ্চর্য্য গুণ তীহার জীবনে বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়। রাঁজ্য- 
শাসন এবহ যুদ্ধবিগ্রাহ সম্বন্ধে এমন গভীর বুদ্ধির পরিচয় কে দিতে 

পারে ? এরং সশক্ত্র সমরোগ্ভত বিপক্ষদলের সম্মুখে দণ্ডাঁয়ম।ন হইয়া? 

এমন হ্ৃত্মমতঘম অধ্যাত্স ধোগতত্তই বাঁকে শিপ্গা দিতে সক্ষম হয়? 
তাঁদৃশ 'যোগপ্রধাঁন মায়াবাঁদণচ্ছন্ন আর্্যলমাজে দ্বৈতভাবাপন্ন সরস 
ভক্তির ধর্মই বা আর কে প্রচার করিতে, পাঁরিত 1? ক্ুঞঃচরিত্র বুবাতে 

হইলে অংক্ষেপে এই জাঁনিতে হইবে বে, তিনি অদ্ধিতীয় স্ন্দর শিশু 

ব1ৎ্সল্য রস চরিত1র্থের গোপাল, প্রিয়তম সখ), চিন্তহারী প্রেমবান্ 
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ল্রসিক, খুব, ধনুর্ববিষ্ঠাবিশীরদ রাঁজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী, তত্তৃদশ্শর যোগা- 
চার্য্য, ভাবগ্রাহী ভক্তিরসজ্ঞক পণ্ডিত হইয়। বিভিন্ন সময়ে এক একটি 

অত্যাশ্চধ্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন | অবতার বল আর মহা পুকষ 

বল, ইহার মত বিস্তৃত প্রভাঁব এবং প্রতিভ1 ভারতবর্ষের মধ্যে কাহারো 
হয় নাই। 

যে সকল দেষ এবৎ জঘন্য কলঙ্ক ইহার উপর মচরাঁচর আরোপিত 

হয় তদ্িকর্ধে এক্ষণে আমি কিছু নহুজজ্ঞানমূলক যুক্তি প্রদর্শন করিতে 

ইচ্ছ। করি । £“কৃষও?? এই শব্দার্থ ও ধাতু প্রত্যেয়ের মধ্যে অবশ্য কেন 

দোষ নাই। ইহার যেমন প্রভাব, নামের অর্থ তাহার অনুরূপই আছে। 
কষ ধাতু নকৃ প্রত্যয় করিয়। কচ হয়। কব ধাতুর অর্থ আকর্ষণ, ধিনি 

জগৎকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন তিনিহ কফ | “কষিভূঁবাচকঃ 

শব্দঃ ণশ্চ শির তিবাচকঃ। ভয়োটরক,ং পরং ত্রন্ম কৃষ্ণ ইত্য ভিধীয়তে ॥" 

| মৌতমীয় তন্ত্র | কষ ধাতু ভূ বাঁচক, প নির্বতিবাঁচক, এই ছুই অর্থাৎ 

অত্য ও আনন্দ যে পরব্রঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে তাহাকে কুষ্চ বল। যায়। 

বখল্যকালের যে ননীচুরির অপরাধ তাহ? ধর্তৃব্য নহে, কারণ চঞ্চলমতি 

সুলক্ষণাক্রাত্ত বালকের) ভখছ। চিরকাল জঅর্ধত্রই করিয়। থাকে । ভদন- 

স্তর কয়েক বৎসর পধ্যন্ত রাখবখল হুইয়। গ্োপবাঁলকদিগের সহিত প্রীরুষ্ঃ 

গৌোঁচারণ ও বাল ক্রীড়। করিয়াছেন, মে অবস্থণয় ইচ্ছাপুর্বক কাহারে। 

শন্যক্ষেত্রে গৌচারণ করিয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে কোন অভিযোগ 

শুনা যায় নাই। এই সময় বজ্ত্রহরণের বৈষয় উল্লেখ আছে। আত 
বৎসর বয়সে তিনি গোব্্ধন পর্বত ধারণ করেন, বন্ত্রহরণ ভাহার 

পূর্বে ভাগবতে এরূপ প্রমাণ পাঁওয়। যাঁয়। গৌোপবালিকাগণ কাঁত্য1- 
য়নীব্রতে ব্রতী হইয়। নগ্নীবেশে যমুনায় নান করিতেছিলেন, এমন সমর 
বয়স্যবালকশণসঙ্গে নন্দতনয় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বালিকাগণের 

পরিত্যক্ত বস্ত্র লইয়! বক্ষারোহণ করিলেন) ইহ] যে বালক বাঁলিকাগীণের 

বাল্যোচিত ক্রীড়ীমাত্র তাহা স্প্$ই সিদ্ধান্ত হর) শ্রীকৃষ্ণের বাল্য- 

ক্রীড়ণ, অদ্ভুতচক্রিত্র সন্দর্শনে সকলে বলিত, এমন অদ্ভুতকর্শ সুকুমার- 
মতি বালক পলীগ্রামে ০০ কিরূপে জান্বল ? বিবস্ত্র হইয়া সান 
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করিলে ব্রতভঙ্ হয় এই কথ বলিয়া তিরস্কার করত গেোপীকাদিগকে 
ভিনি বলিয়াছিলেন তে(মর আমাকে কতাঞ্জলিপ্ুটে গ্রণিপাত কর। 
এ সম্বক্কেও ভাঁগবতৌক্ত বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক সংন্করের কত বৈলক্ষ্ণ্য 

দৃষ্ট হয়। ভাহাঁর পর দশ হইতে পনর বৎসর বয়মের মগ্যে রসলীল? 
ধরা হইয়াছে । এই রাঁসলীল? যদি একটি নির্দদেব বালাক্রীড়া হর, 

তাঁহণ হইলে এই ভদ্রসম্তানের অপরাধ কি? বৈষ্ণবধন্ত্মবিরেধীরাও 
রাসলীলার প্রতি অক্ুলিনির্দেশ করিয়। কষ্কে পরদারখসক্ত ব্াভি- 

চারী বলেন । আধুনিক বৈষ্বশগীণও তাহ? স্বীকার করত পরকীয়ীরস1- 

স্বাদন জন্য ভগবানের লীল1 এই বলিয়। এব “'তেজীয়সাৎ ন দেঁষায়” 

এই সংস্কত বাক্যের দোহণই দিয় উক্ত অপরাধ প্রকারস্তরে আপন" 
দের ইষ্উদেবতার ক্ষন্ধে স্থাপন করেন | এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ 

প্রমাণান্ুসারে বিপক্ষ ও স্বপক্ষ দলের লোকেরা এই দোৰব আরোপ 

করিতে চাহেন £ প্রাচীন শীঁক্্রীয় প্রমাণ এবং যুক্তিমূলক সম্ভবনীয়ত? 
ব্যতীত আধুনিক বৈষ্তবগ্রন্থকাঁরদিখের কথ আমর] মান্য করিতে 
পারি নী| প্রচলিত জন্প্রবাঁদ বাক্যত শ্রীহ্যাই নহে, তাহ? 

সাধারণ তোকে বিশ্বীস ককক | ভ্ীমস্ভীগবত এ বিষিয়ে প্রামাণ্য 
গ্রন্থ, তাহা! হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্দত' কর) যাইতেছে । 

“ এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিত। নিশ।ঃ স অত্যকামোহনুরত/বলাগীণঃ। 

দিবেব আত্মন্যবকদ্ধসৌরতঃ সব্ধাঃ শরৎকাব্যকখারসাশ্রয়ঃ 1৮ 

১০ স্কঃ ৩৩ অঃ ২৬ শ্লোক । এইরপে সতাসঙ্কণ্প হরি এবং তাহার 

অনুরক্ত! অবলাগণ ইক্দ্রিয়বিকাঁর নিরোধ করিয়? শরত্কালীয় কাব্য" 
রলাশ্রিত কথা মেবনে শশাঙ্কবিরজিত নৈশ! যাপন করিলেন। 

“ বিক্রীড়িতৎ ব্রজবধৃভিরিদ্চ বিষ্কোঃ অদ্ধান্বিতো ঈনুশ্ণুযাদথ 

বর্ণয়েদযঃ | ভক্তিং পরাৎ ভশগবতি প্রতিলভা কামৎ হদ্রোণমাশ্থপহি- 

নোতাচিরেণ ধীর 1 ১৭ স্ক, ৩৩ অ, ৩৯ শ্লো। ব্রজবধূগণের সঙ্গে 

ভগবানের এই লীলণ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাস্বিত হইয়! শ্রবণ ব1 বর্ণন করে, 
সেই ধীর ব্যক্তি ভগ্নবানেতে পরম! ভক্তি লাভ করত হৃত্রোগ কাঁমকে 
অচিরে পরিহার করে। হুর্রোগকামিবিজয়ের জনাই এই লীলা, ক্রিন্ত 



১২ পরিশিষ্ট । 

সাঁধারণ্যে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থ লইয়া কেহ নিন্দখ করে, কেছ 

নিন্দাকে দেবলীল] বলিয়। তাহু!কে প্রশংমাধর বিষয় মনে করিয়ী লয় | 

র[সবিলীসে ব্রজকুলবধূণণের সঙ্গে গুক্ুষ্ণ যেরূপ স্বাধীনতার সহিত 

নিরঙ্কুশ ভাবে বিহার করেন তাহ! তশ্কলের সামাজিক ব্যবহরবিকদ্ধ 
সন্দেছ নাই, বর্তমান হিন্দু আচার ব্যবহাখরেরও বিপরীত। কেন ন] 
তিনি কিশোরবয়স্কী] অবলাগণের সঙ্গে সদাসর্জদ1 একত্র পান ভজন 

হ্ত্যগীত আমোদ আহ্লাদ ক্রৌড়া কৌতুকে রত থাকিতেনঃ আলিক্গন 

চুম্বন, অন্গস্পর্শ ইত্যাদি কথাও ভাঁঙগবতে উল্লিখিত আছে, এ সমস্ত 

আচরণের সঙ্গে ইয়োরোপের সভ্য নরনারী ভিন্ন কেহ সহানুভূতি 

করিতে পারে না। কিন্ত ঈদূণ আমোদ আহ্লাদ ন্তত্যশীত কেলি 
সজ্সান্ত ইংরাজ নরনারীদিগকে করিতে দেখিয়। তেশমর] কি তীহাঁদি- 

হীকে ছুক্ষম্মীন্িত অপবিত্রচরিত্র মনে কর? সাধ্য কিঃ তাহা হইলে 

অসভ্য বর্বর বলিয়।? ভদ্রসমাজে সকলকে তিরক্কত হইতে হুইবে। 

আঁশ্চর্ষযোর বিষয় যে, যে সকল ইরোরোপীয় জাতি ক্ত্রীলেকদিখের 
ছাত্র স্পর্শ করিয়া হ্ৃতাগশীতাদি করেন, পরনারীর সঙ্গে নাঁন। ভবে 

দিহাঁর করিয়|! বেড়ান, প্রীরূষ্ের নামে ভীহখদেরও ঘ্বণার উদয় হুয়। 

বিশেষতঃ পাদ্রী সাছেবেরা এ সম্বন্ধে অতান্ত ষৃণ। প্রকাশ করিয়। 

খাকেন। কৃষ্ণের রাসবিলাস ইংরাজদিগের নাঁচি এবং স্বাধীন ০প্রম- 

বিহারের অপেক্ষা কি নিকৃষ্ট ব্যবহার বলিয়) স্থির ছইবে £ এ দেশে 
মেরপ প্রথা চলিত নাই বলিয়।, বিশেষতঃ তখন খষিপ্রচারিত যোগ- 

ধর্্শ এব্ং স্্রীনঙ্গ পরিত্যাগ ইত্যাদি কঠোর বৈরাগ্যপ্রধান ধঙ্মের অত্যন্ত 

প্রীছুর্ভাব ছিল বলিয়া, তাঁহার অব্যবহিত পরেই এরূপ রশসলীল। একটা 
ঘাহঘাতিক হৃতন প্রথা মনে হইভে পারে, কিন্ত বিশেষ প্রমাণ না 

পাঁইয়! কেবল কচিবিকদ্ধ কার্য্যের জন্ত একজন মহৎ লোঁকের উপর 

এত বড় একট দেব দেওয়া কি কখন বিবেকসঙ্গত হইতে পাঁরে ? 

ভাঁগবতের রাঁসপর্ধধাধাাষের শ্লোক এবং আধুনিক গ্রন্থকার জয়দেব 

চণ্ডীদাঁস বিদ্যাপতির লিখিত বাক্যের শব্দার্থ লইলে ঝাঁসলীলাকে ইন্ড্রি- 
য়বিকারঘটিত জঘন্য কার্ধযরূপে ব্যাধ্য। করণ যায় । কিন্ত অমি তাঁহ। 
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পারি না। আমার চৈভন্য, এবং রামানন্দ, ছরিদাঁনল, রূপসনাতন 

গভৃতি শবিত্রাত্া গুকজনের? সেরূপ নিকুষ্ট অর্থ গ্রহণ করেন নাই। 

উতীহাদের জীবন যেমন পবিত্র নিন্মল ছিল, রাঁসলীলর ব্যাখ্যানও 

তাঁহার? তদনুরূপ করিয়। খিয়াছেন। ধাহারা নীচ স্বণিত ভাঁবে উহ+ 

বর্ণন। করিয়াছেন তাহাদের অভ্ঞানতখ দোষে সাধারণ বৈষঃববৈষ্ঞবী- 

গণের ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে | আজ কাল যাঁছব দেখিতে 

পাঁই, ঠাকুরের রাসলীল। যেন অধম ইন্ভ্রিয়াঁসক্ত তৈষবগণের নিক্ুষট 

প্ররত্তি চরিতার্থের এক দ্ফীস্ত হুইয়। পড়িয়াছে। ইহাদের চরিত্র 

যেরূপ জঘন্য পশুনৎ ধর্মমত তদ্রপ। ইহাদের চরিত্রের অন্ুগীমী ধর্ণ্মা- 

মত, কিন্ত পর্মমতের অনুগামী চরিত্র নছে 1 জুকর্ম করিয়। তাহ! নির্দোষ 

সপ্রমাঁণ করিবার জন্য ঘেন তাছার! এইভাবে রাধারুঞ্কে গ্রহণ ক€র- 

যাছে। বাঁল্যকালে শ্রীক্লষঞ্ের যে সমস্ত লীল। ব্ৃন্দাঁবনে সংঘটিত হয় 
তাহা বস্তুতঃ যেরূপ, ভাগবতের দশমস্কন্ধে তাহা বর্ণিত আছে । এ 
সমস্ত লীলাঁবিহাণারের কোন কোঁন বিষয়ে লম্পটচরিত্র ছুহ্কু তাঁধম ব্যক্তি- 

দিখের কুক্রিয়ার সঙ্গে বাস সাদৃশ্য আছে বলিয়া আধুনিক বৈষবগণ 
কেহ তাহাকে ইজ্ত্িয়ব্বত্তি চরিতার্থের প্রতিপোষক জ্ঞান করিয়। আপ- 

নদের অপবিত্র কচি ঘৃণিত বাঁসন। এবং কুৎসিত কণ্পনর উজ্জ্বল বর্ণে 

চিত্রত করিয়াছেন, কেছ ব। নিক্ুষ্ট ইক্ড্রিয়ঘটিত ব্যবহার ক্বীকার 

করিয়্1 লইয়। উহধকে দেবতার লীলা, সুতরাং নির্দোষ, এই কথা বলিয়! 

সন্ত আছেন । শেষোক্তদিখের এই মাত্র উচ্চ ভাব যে, তাহার? 
*তেজীয়সাহ ন দেোষায়” এই কথা বলিয়। দুর্বল অধিকারীর পক্ষে 

সেরূপ লীলাঁন্ুকরণ বিনাঁশের কারণ ইহ! স্বীকার করত আপনাদিথকে 
অপোক্ষাকত নিরাপদে রাখিয়াছেন। আধুনিক গ্রন্থোল্সিখিত মান- 

ভর্জন কলঙ্কভরঞ্জন নবনারীকুঞ্জর চক্দ্রাীবলীর কুঞ্জে গমন, আরও অন্যন্য 

বিলাসরসের কথ। যাহ! জনসমধজে প্রচলিত আছে তাহ আমার 

বোধ হয় কুকবিদিশৌর কুকপ্পনীর ফল, যাত্রা! নাটকের শান্তর । 

গৌোপীদিশের সঙ্গে ক্ষ্ণের প্রেম বে নির্লিপ্ত এবং নিক্ষাম তদ্দিষয়ে 

ভূরি ভরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওর। যায়। ভাশম্িশন্মা ভেজন্যা খবি হ্রব্বাস। 

২০ 
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কুষ্ণকে ব্রহ্মচারী বলাভে প্রধান গোঁপিনী বলিলেন, তিনি ব্রহ্মচারী 

ফিরূপে হইলেন? খধি বলিলেন,“যেোহি বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স 

কামী ভবতি | যোছি বৈ ত্বকামেন কাঁমান্ কাময়তে সৌইকামী,ভবতি।৮ 

জকাণম হইয়ণ কামনার বিষয় ভোগ করিলে কামী হয়, অকণম হইয়। 

করিলে মে অকামী হয়। পরক্ত্রীর অঙ্গম্পর্শ এবং তৎসঙ্গে অবলাপ 

কথববণর্ত। ইত্যাদি নির্দোষ ব্যবহারও তখন পরদরাভিমর্ষণ বলিয়! 

অভি্ছিত হইত । “পরদ1র” অর্থ নাঁন। প্রকারে খৃহীত হযর়। এ 

সম্বন্ধে দোষ ধরিলে অনেক সচ্চরিত্র ইংরাজ ও স্ুনভ্য বার্গালী ভদ্র- 

লোককেও দোষী কর। যাইতে পারে । তত্ত্রে এক স্থানে লিখিত আছে, 

*৫েমৈব গোপরামাঁণাৎ কাম ইত্যগমণ্ড প্রথাং” গৌপীগণের বিশুদ্ধ 

প্রেম কাঁম বলিয়। লোঁকবিখ্যাঁত হইয়াছে । গৌোপালতাঁপনীর টীকাকার 

এই কাঁরণেই “দকামাঁঃ সব্বরীমুধিত্বা” ইহণর অর্থঃ প্রেমের সহিত বর্তমান 

বুবীইয়ীছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্তণ ছিলেন না, কিন্তু অনাসভ্ত চিত্তে গৃহাঁঅমে 
স্্রীপুত্র সহ বাস করিতেন, তৎসন্বন্ধে ভাগখবতের আঁর এক স্থানে বণণত 

অশছে ষেঃ যখন তিনি কুকক্ষেত্রের যুদ্ধ জয় করিয়! দ্বারকায় আমিলেন 

তখন স্ত্রীগণ ভীহা।কে মুঢুতা বশতঃ স্তৈণ এব অন্ুব্রত বোধ করিয়াছিল। 

অধুনন তত্তানুসন্গীয়ী কতবিদ্য সমাজেও কুষ্কের মহত্ব প্রতিপন্ন করা 

নিতীন্ত কঠিন কাখ্য হইয়া উঠিয়াছে। নিক্ষশ্রেনণীর বিদ্যাভিমানী 

অজ্ঞান বৈষুবদিখৌর উচ্ছিষ্ট মত ইহার? আদরের সহিত শ্রহুণ করেন । 
এক জন বলেন লীলা, এক জন বলেন অপবিত্র ছ্ররভিসন্ধিচরিতাগ্ঘতি1। 

এ বিষয়ে শীন্্রীয় প্রমাণ উপরে উল্লেখ করণ হুইল, যুক্তি এবং সহজজ্ঞাঁন 

কি বলে তাহাীও একবার দেখণ কর্তব্য। পনর বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে 

ক্রজলীীল) শেষ হয় । এ বয়সের এক জন ভদ্রসস্তাঁনকে ভয়ানক দোষে 

দোষী কর! কি সঙ্গত? তাঁহখর পুর্ব জীবন ও পরজীবন ইহাতে কোন সাক্ষ্য, 

দীন করে না। যে বালক কৈশোরে এত মন্দ হয় সে কি যৌবনে পদার্পণ 
করিতে ন। করিতে ভাল হহইয়' যায়? সেই কুষ্ক আবার বিদ্যাশিক্ষ? 

আরস্ত করিয়া পরে যোদ্ধা রাজমন্ত্রী ধর্্নাচার্য্য হইলেন । এই সময়েই 
তাছার যথার্থ মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছে । তিনি এমন গীভীরতম যোগ 
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এবং প্রগল্ ভী ভক্তির কখা শিক্ষ! দিলেন তীহাঁকে চিরক।ল রাঁসলীলার 

কুঞ্চ বলিয় নিন্দা! করিতে হইবে, ইহ কোন্ ধর্মের মত? অজিতেক্ঞিয় 

বৈষবদিগৌর চরিত্র দেখিয় কি ভীহাঁর জীবন বিচার করা উচিত? পনর 
বত্সর বয়সের মধ্যে যেকাধ্য শেষ হইয়া খিয়'ছে ভতদ্দার! ভবিষ্যতের 

সমস্ত জীবন কখন বিচাঁরিিত হইতে পারে না। তাদৃশ তকণ বয়সে 

রন্দাবন পারভাধগ করিয়। আর একবার ও আকুঞুত তথায় ফিরিলেন ন" 

ইহাঁতেই বা কি বুঝায়? খাহাঁর1 চিন্তা না করিয়! দহন মন্দ ভাব 

আরোপ করেন ভীহাাদের জাঁন। উচিত, একটি রাজ্যের ভিতব্রে গৃহস্থ 

নরনাঁরীর মধ্যে বাঁস করিয়? তাদৃশ নীচ কার্ষ্যে রত খখকিলে সে ব্যক্তির 
জীবন কখন নিরাপদ খাকিত না, নগরে পরিবারে শান্তি কুশলও রক্ষ 

পাইত না, ব্বন্দীবনের গৌপরন্দ আপনাপন জী কন্াগণকে সেরূপ 

ব্যক্তির নিকট যাইতেও দিত ন।। যুদ্ধ ও র1জকার্ধ; সম্বন্ধে ভাহার 

বৈষয়িক বুদ্িম্তী, রাজনৈতিক কেধশল চতুরতা অবশ্য যোগ ভক্তি 
্রমলীলণর সঙ্গে সমঞুন হয় না, তদ্িষয়ে যাহ] বলিতে চাঁও বল 3 কিন্তু 

মহতের মহত্ত্ব কি তদ্ব।র। একবারে বিলুপ্ত হইতে পারে? কতবিদ্য উদার 

চিন্তাশীল বাক্তিদিশের তু) মনে করণ কদপি উচিত নহে । চৈতন্তের 

হ্যায় মাধু ধাহছাার জন্য উন্মত্ত, তাহাকে নিন্দ! ও উপেক্ষ। করিতে হইলে 

অন্ততঃ একটু চিন্তা করিতে হয়। ভারতবর্ষের অপ্নিকাঁংশ নরনারী 
শ্রীকষ্ণকে দেবতা বলিয়া! পুজা! করিতেছে ইহারও কি কৌন আর্থ নাই? 

তাহণর প্রচারিত ষোগ ও ভক্কিতত্তর সাধকদিগের নিকট অতীব মহাশুল্য 

সামগ্রী বলিয়া এতীত হয়। অবশ্য নিজ জীবনে ইহ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই 

তিনি বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ভক্তির ইতিরন্ত আমি 

অন্বেষণ করিতেছি তাঁহাঁর প্রথম অধ্যায় এই যোগ।চাঁর্ষের নিকট 

ভিন্ন আর কোথাও পাই না। 

কষের পূর্ব্বে সনক সনাতন নারদ ধ্রুব প্রাহলাদের জীবনে ভক্তির 

লক্ষণ অভিলক্ষিত হয়, ইইাঁর। সকলে চতুভূর্জ বিষুবমৃন্তি পুঁজ! করিয়' 
শিয়াছেন। চৈতন্যের কিছু পুর্ব হইতে দ্বিভূজ মূর্তির পুজ। আরম্ভ 
হইয়াছে] ধর্মবিজ্ঞানসন্বন্ধে রুষ্ণ “আই্বৈতবধদী ছিলেন | পুর্ব্বীচার্ঘ্য- 
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গণ উপদেশ দিবার সময় ষেমন আপনাদিঞকে ঈশ্বর ভঁবাঁপন্ন অভে- 

 দাত্মরূপে প্রকাশ করিতেন, ইনিও সেইরূপ করিয়াছেন | ধর্শের যথার্থ 
তত্ব কথা মনুষামুখ হইতে বাহির হয় না, স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার পরের স্মিত 

এই দৈবখবিষ্ট ভাব পে সময় নকল গুক ও আচাধ্যদিগের মধ্যেই এবল 

ছিল । ঈশ্বরের সহিত এক না হইলে মনুষ্য তাহার কথ। বলিতে পারে 

না, এ কথার তাঁৎুপর্য্য অতি গুঢ় সন্দেছ নাই। ক্ষণ অদ্বৈত ভাঁবের 

মধ্যে খাকিয়াও ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন | বজ্ততঃ উচ্চ অর্থে অটদ্ব- 

তবাদ সকল ধর্মের চরমাবস্থ।। ঈশ্বরের একান্ত অনুগত হুইলে জীব 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধারণ করিয়া ইচ্ছায় কার্যে উহার সঙ্গে এক হইয়" 

যায়ঃ এ কথা অন্যান্য সাধু মহাত্মার1গও বলিয়া শিয়ধছেন | যোগের 

অট্দ্বতবঁদমতে জগ ময়? ঈশ্বর নিুণ, ভক্তির অটটদ্বতব1দে ঈশ্বর ৃ 

সঞগ্ডণঃ কর্মশীল, জগৎ ভীহার রূপ এই প্রভেদ।| কার্ধযকালে মনুষ্য 

অবপনার স্বাতিন্ত্রয বিস্বৃত হইতে পাঁরে না, কিন্ত মুক্তাবস্থ1 প্রাপ্ত হইলে 

জীব ইচ্ছাঁতে ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হইয়? যাঁয়। কুষ্ণ যোগ করিতেন 
এবং তন্ববস্থণতেই প্রাণ ত্যাগ করেন । তাঁহাকে চিনিতে হইলে শীত 
এবং ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ পড়িতে হয়। সে জমুদায় অমূল্য তত্তো- 

পদেশ মহাপুকষ ভিন্ন কেছ দিতে পারে না। এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্র- 

দশয় ভাহাঁকে যেরপ হতশ্রন্ধা করেন তিনি তাহার ঠিক বিপরীত 
ভাবের পাত্র ছিলেন। ভারতের এত লোকে কোন যহসামন্য 

ব্যক্তিকে কখন অবতাঁর বলে নাঁই। কিছু লৌকিক দেবভাঁব তীহাতে 
দেখিতে পীাইক়াখছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে রাঁনলীল! বন 

লোকের ঘ্বণার উদ্দীপক হইয়) আছে, রামানন্দের ন্যায় সিদ্ধা স্ব তাহা 
বর্ন করিতে করিতে এবং চৈতন্োর ন্যায় দেবাত্ম! তাহা শুনিতে 

শুনিতে মুগ্ধ হইয়ঠছিলেন | কত সাধু ভগবন্তুক্ত ব্যক্তি রখমপঞ্ধীধ্যায় 

পাঠ করিয়। অদ্যাপি বিশুদ্ধ প্রেমপিপণসাকে চরিতার্থ করিতেছেন | 

সংস্কার ও বিশ্বাসগুণে একই বিবয় লোকের অন্তঃকরণে বিপরীত ভাঁবের 

উদ্দীপক হুইয়1 খাঁকে, ইহা সে বিষয়ের দৌষ, কি মনুষ্যের দৌষ তাহ! 
বুঝিতে হইবে। এই ক্ষণ হইতে ভক্তির ধর্ম বিকাঁশ্িত হইযক্স। ক্রমে 
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ভারতবর্ষে বুল বৈষ্ণব সম্প্রদায় সঙ্গঠন করিয়াছে । স্বভাবের অধীন 
হুইয়! সংসারাশ্রমে পরিবাঁরমধ্যে বাস করিয়া! যৌগ ভক্তি সাধন করা 

যায়, মাঁনবতত্ত্বদর্শী শ্রীকৃষ্ণ এ কথ! পরিক্ষাররূপে শিক্ষ1 দিয়াছেন । 

নীতা ভাগবতের কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া! পরে আধুনিক সময়ের 

ভক্তির উন্নতিবিষয়ে কিছু বলিয়। আমি গ্রন্থ শেষ করিব। “আপুর্য্য- 

মাণমচলপ্রতিষ্ঠং লমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি দ্ধ | তদ্ধত কাম যং প্রবিশন্তি 

সরব্ে স শান্তিমাপ্পোতি ন কামকামী” | গীতী ২ অ+ ৭০ শ্লো। নান। 

দিক হইতে নদ নদী সকল আনিয়। সমুদ্রে পতিত হহতেছে অথচ 

তাহার হাস বৃদ্ধি নাই, তেমনি কামনার বিষয় সকল যাহার চিত্তকে 

বিচলিত করিতে পারে না তিনিই শান্তি লাভ করেন, ভোগকামন।শীল 

ব্যক্তির কখন তাহ। লাঁভ হয় না| এই উপদেশানু রূপ দৃষ্টান্তও আমরা 
ক্লষ্চের জীবনের নানাবস্থায় পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই । শাগ্ডিল্য খষি 

 ভগবদৃগীতায় যে ভক্তিভাব প্রচারিত হয় তাহ? লইয়৷ ভক্তিমীমাঁৎস। 

স্বত্র লিখিয়াছেন। এই ভক্তি ক্রমে বিকমিত হইয়া ভাগবতের একাদশ 

স্কন্ধে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভক্তিপথ কাহা!কে বলে ধর্মানুরাগী 
ব্যক্তি মীত্রেই তাহ। অবগত আছেন, তথাপি অইৈতুকী ও দাধনভক্তি 

সম্বন্ধে ভাগবতের ছুইটি শ্লোক তুলিয়। দিলাম | “লম্ষণৎ ভক্তিবোগস্য 

নিগুণন্য ভ্যদাহ্ৃতৎ | অইহতুক্য ব্যবহিত" যা! ভক্তি গুকষোতভমে ॥% 

পুকষেণস্তম ভগবণনে যে শুদ্ভধাভক্তি তাহাকে অটহতুকী অব্যবহিত ভক্তি 
বলিয়! কথিত হইয়াছে । *“শ্রবণং কীর্তন বিষ্ঞোঃ স্মরণৎ পাদসেবনৎ। 

অর্চনং বন্দনৎ দাস্যৎ জখ্যমাত্মনিবেদনং | ইতি পুৎসার্পিত বিষ্ঞে 
ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণ। ॥৮ পরমেশ্বরের নাম গুণ কীর্তন, ও ম্মরণ, তাহার 
পদসেবা, গজ, বন্দন!, দাশ্য ও সথ্যভাব এবং আস্মনিবেদন এই নব- 

লক্ষণযুক্ত ভক্তিকে সাধনভক্তি বলে । ভক্তি কাহাঁকে বলে তাহা আর 

এখনে বিশেষ করিয়া! বলিবাঁর এয়োজন নাই। কুষ্ণের জীবন হইতে 

ভক্তির শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়া, চৈতন্তজীবনে তাস ব্যাখ্যাত হুহয়াছে। 

কষ ভক্তিপ্রেমে মাতিয়! যদি চৈতন্তের মত অচেতন হুইতেন, তাঁহু' 

হইলে আর এ বিষয়ের তত্ব তিনি এঁচর কর্রিতে পাঁরিতেন না। চৈতন্ত 



১৮ পরিশিষ্ট | 

মাঁতিলেন, সুতরাৎ স্বয়ং ভক্ভিশাক্সরকর্ত! না হইয়া ভক্তি পদার্থের 

স্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়! খেলেন! তিনি শ্ররুষেের বন্দাবনলীলবরস- 

পিপান্ম হইয়া ভক্তির চরমাবস্থণ? মহাণভাঁষের দৃষ্টান্ত এাদর্শন করেন, 
কিন্ভ ক্ুষ্লীল। অনুকরণ না করিয়! বরং বৈরগ্যধর্ম্ট অবলম্বনপুর্ব্বক 
সংন্যাঁসী সর্ধবত্যশী হইয়। ধোষিৎসন্দগ এককালে পরিহার করত তদ্ঘি- 
পরীত নীতি দেখাইলেন। এ বিষয়ে চৈতন্দাঁস, ভগবান্দন প্রভৃতি 
আধুনিক বৈষ্বণ চৈতন্যের পথ অনুসরণ করিয়ণ ধন্য হইয়াছেন । 

বর্তমান বৈষঞুবদলের কেহ কেহ বদি এইরূপ সন্নখনব্রত ধারণ করিয়' 

ভক্তিষাজন করিতেন, তাহ? হইলে এ ধর্মের অনেক গৌরব রক্ষণ 
পাইত। এখানে শ্লীরূুষ্ণের সঙ্গে চৈেতন্তের কেমন প্রভেদ ! এক জন 

আ্লীজীতির মর্যাদা রক্ষা করিয়। তৎুসঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেম প্রচার করিলেন, 

এক জন আ্ীলেোকের মুখ পর্যন্ত দেখিতেন না। প্রথমেক্ত প্রেম 
অত্যন্ত উচ্চ, নির্কিকাঁরচিত্ত পবিত্রমনী হইয়া! তাঁহছ1 পাঁলন করিতে 

পখরিলে স্বার্থ লখভ হয়ঃ কিন্ড অন্গুকরণকরীদিগের ইহাঁতে প্রায়ই 
নরকভেবগ হয়। নারীজাতির সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেষব্যবহাঁর দেবতাদি- 

শেরও প্রার্থনীয়,। এবং ইহাই সব্রোপরি কর্তব্য । যাহ হউক, কুষ্ণ- 

লীলা হুইভে সাধারণ নারীকুলের প্রতি সাধকর্ীণের অীতি সর্থণরিত 

হইয়াছে । বৈষব সম্প্রদায়ে এ প্রকার পবিত্র প্রেমের সদ্দুষ্টীত্ত আছে । 

মুনি খষিদিখের আচরিত কঠ্ঠোর বৈরাগ্য সংসারত্যাগী বনগীমন ইত্যাদি 
প্রথার পরে ভীষণ প্রেমের ধর্ম অশনিলেন, জ্ত্রীজতিকে ভাল বাঁসিয়' 

থৃহাশ্রমে পরিবারমধ্যে যোগভক্তি প্রেমের ধর্মী গুচার করিলেন । 

এখানে বল। আবশ্যক যে, ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব ভীাহুণর 
মাত। দেব্ছুতির প্রতি ভক্তির উপদেশ দিয়া শিয়াছিলেন, ইহাতে 

ভক্তির অবভাস প্রাপ্ত হওয়ন যায়| 

অনুমান উনিশ শত বৎসর পুরে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শৈবধর্শের 
অত্যন্ত প্রাঁছুর্ভীব ছিল । তৎকখলের যেছ্ুই একটি বৈষ্ণব সম্প্রদ- 

য়ের কথ! শুনিতে পাওয়া যায় তাহা দিশীকে কেহ গণ্য করিত না। সগুম 

শতাব্দীর শেবে ব+ অষ্টম শতাব্দীর আরন্তে এ দেশে শঙ্করাচার্্য জন্ম- 



ভক্তির এতিহাঁসিক তম ১৯ 

গ্রহণ করেন তাঁহাকে লোকে শিবাঁবতাঁর বলিত | পরে কেশবাচার্ষোর 

পুত্র রাঁম।নুজ আচার্য অবতীর্ণ হন | রামানুজ, বিষুস্বামী, মধ্ধাচীর্ষা, 
এবং নিক্রাদিত্য পুর্বকাঁলে হিন্দুস্থানে এই চাঁরিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 

নাম প্রাপ্ত হওয়া ষাঁয়। রামীনন্দী বা রামা্। দাছু, কবীর, বল্লভাচার্ষ্য 

এভৃতি বহু ও ক্ষুদ্র বহুতর বৈষ্ণব সম্প্রদায় যাহ। দক্ষিণ ও পশ্চিম 

ভাঁরতে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় তাহ উক্ত চারি প্রধান সম্প্রদয়েরই 
অন্তর্পত শাখা! প্রশাখী1।  ইহ্ীতে বিষণ এবং রামের উপাসনা প্রচলিত 

ছিল, রাধারুষ্জের উপাঁসনও আয় দেখা যায় নও; এবং ভক্তি প্রেমের 

প্রমক্ত ভাবও এ সকলের মধ্যে ছিল ন। ভক্তির কোন কেন ভাব 

দেখ! দিয়াছিল এই মাত্র । নিশ্বাদিত্য সম্প্রদায়ের লোকেরা রাঁধাকুষ- 

মৃত্তি পুজা করিভ। প্ররুত ভক্তি চৈতনযদেবই প্রদর্শন করেন। চৈতন্য- 
প্রদর্শিতি শক্তির ন্যাঁয় প্রগিল্ভণ ভক্তি পৃথিবীর কুত্রাপি দৃফিগোচর হয় 

নী। পঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের সংস্থাপক বাবা গুক নানক দে দেশে 

যে ভক্তি প্রচীর করিয়া! যান তাহাও অতি আশ্চর্য | ভিনি ১৪৬৯ 

শ্বীষ্টাব্দে অর্থাৎ চৈভন্যের ষোঁলবুসর অগ্গ্রে জন্মগ্রহণ করিয়। ৬৯ বৎসর 

পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এক সময়ে দুই জন ছুই স্থানে এক হরিভক্ক্ি 

প্রচার করেন। চৈতন্যের পাঁচ বহসর পরে নাঁনকের পরলোক প্রাপ্তি 

হয়| নাঁনক প্রচারিত হরিভক্তির প্রভা শিখ কুক নিরাঙ্কারী প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে 1! নামগীান, 

গ্রস্থপাঠ, সাঁধুভক্তি, নানক সম্প্রদীয়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত অখছে | 
এত বড বলবান্ পঞ্ভাবীদিগীকে এই ধর্শের গুণে যেন নির্দোষ মেষশীব- 
কের ন্যায় নঅ করিয়ণ রাখিয়ণছে । পুকষ পরম্পরায় সেই ভাব সংক্রা- 
মিত হুইয়৷ অশেষ কীন্তি স্থাপন করিয়াছে । তন্মধ্যে অমৃতনসরোবরের 
গুকদরবঠর একটি অত্যাশ্চর্য্য কীত্তিস্তস্ত । সেখানে বারমাস অষ্ট প্রহর 
কাল নামর্ীন গ্রস্থূপাঠ সাধুসমাগম হইয়। থাকে । এ প্রকার চির 
উৎসবের ধর্শমন্দির পৃথিবীর কোঁন স্থানে নাই । নাঁনকপ্রাতিষ্ঠিত ধর্- 

সম্জ্রদায় শেষে একটি যেখদ্ধ। জাতি সংগঠন করিয়াছে । এই জাতি একটি 

প্রকাণ্ড দল হুইয়। বহুতর যুদ্ধ করিয়াছে । ইহা? দ্বার! মহু+পুকষদিগের 
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প্রভাব কেমন ভাঁহা বুবিতে পারা যাঁয়। দেশ এবং জাতির সমুদয় 
নরনাঁরী তাহাদের নামে ক্ষিগুপ্রায় হয়। মহম্মদের শিধ্যাগণ এ বিবয়ে 
জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে এবং অদ্যাপি দেখাইতেছে। টু 

পূর্ণ ভক্তির নিকাঁশ আমর স্বদেশবাসপী বঙ্গকুলতিলক চৈতন্যের 
জীবনে দেখিতে পাইয়ান্ছি। ইতিপার্ধে ভারতবর্ষে যত যত ক্বষওব- 

সম্প্রদায় দৃষ্গোচর হইত তাহা দ্বারা বৈধ অর্থীৎ সাধনপরতান্ত্রা ভক্তি 
গ্রচারিত হইয়াছিল। চৈতন্য কর্তৃক অহৈতুকী মহা'ভাবনয়ী ভক্তির 
অসাধারণ ভাব জগতে প্রচারিত হইয়াছে । তিনি শ্রীকরুঞ্জকে পুর্ণব্রদ্মের 

অবতার পিতা মাতা সখা স্বীমী বলিয়? পুঁজ! করিতেন এবং তাহার 
প্রেমময় সচ্চিদানন্দ রূপ সদ সর্বক্ষণ দর্শন আলিঙ্গনের জন্য উৎকঠ্িত 

থখকিতেন | কি এক অপূর্ব বূপমাধুধ্যরনে তীহার মন মজিয়াছ্ছিল 

যাহ আমরা কপ্পনাতেও অনুভব করিতে পারি ন7। কৃুষ্ণবর্ণ ভ্রিভজ্- 
মুরারি শ্ঠযামরূপের বাঁছ্য সৌন্দর্যে চিত্ত কি এরূপ বিশুদ্ধ হইতে পাঁরে ? 
আরও কিছু তিনি দেখিয়াছিলেন। তাহা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ চৈতন্য- 
রূপী ভগবান্ পরব্রক্ষের অনন্ত গুণ জৌন্দর্যয মহিমা মাধুর্য্য অবশ্য তিনি 

সেই শ্যামরপের অভ্যন্তরে দেখিতেন। প্রকৃত দেবদর্শনন! হইলে 

এমন অদ্ভূত প্রেমবিকাঁর কি উপস্থিত হয়? তবে মুন্তির ভিতর দিয় 
তিনি দেখিতেন | নিরাকারব্রক্মবাদী যোশিজনেরাই কি সকলে প্ররূত 

ব্রন্মদর্শননূখ প্রাপ্ত হন? অনেকেই অন্ধকার শুন্য এবং কম্পিত মীনস- 

পুক্তলিকা দেখিয়? ফিরিয়া আসেন | দ্িব্যচক্ষু থাকিলে ভক্ত তদ্ার। 

সমস্ত আখরণ ভেদ করিয়া) দেবদর্শন লাভ করেন। টৈতন্যের সে চক্ষু 
ছিল। তিনি মৌখিক বাক্য কিম্বা লিখিত গ্রন্থ দ্বারা কোন ধর্মশাক্ত্র 

প্রচার করেন নাই ॥ দেবা নিশি ভাঁবরসেই উন্মত্ত; অবমর কেশথায়? 

কেবল জীবন দ্বার? ভক্তির লক্ষণ দেখাইয়াছেন। তৃণের ন্যায় বিনত্র, 

তকর ন্যার স-হয়ুঃ, আপনি অভিমানশৃন্য হুইয়! অপারকে মাঁন দান, 
এইরূপে সর্দদ। হরিসংকীর্তন কর, এই মাত্র তাহার উপদেশ ছিল। 
ভাঁছার মত বিনয়ী এবং প্রমত্ত ভক্ত আর দেখ। যায় না। বিজ্ঞান 

প্রতিপাদিত উপদেশও তিনি কোন কোন পণ্ডিতমগুলীতে দিয়াছিলেনন 
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কিল্ড সে তীহাণর ধর্মমপ্রচারের অবলম্িত পথ নহে । জ্ঞান বুদ্ধি বিচায় 
এ সকলকে ন্িনি ভক্তিরসে ডুবাঁইয়? ধর্্মাধর্ণদিখের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার 

করিতেন» এই জন্য বুপািবার অঞ্জরে লোকে তাহার শিষ্য হুইয়। পড়িত। 

প্রত্যক্ষ দৈবশক্তির নিকট উপদেশ আরকি করিবে? ভীাহার হুর্জয় 

ভক্তিপ্রভাবে লোকের জ্ঞান বুদ্ধির গর্ব অঞ্রেই চুর্ণ হুইরা য।ইত। 

পরে বূপ সনাতন জীব হহ্থারা ধর্মগ্রন্থ রচনাপুর্বক প্রেম ভক্তির 

স্বম্মমীনুস্থক্মম তত্ব লিপিবদ্ধ করিলেন । চৈতন্বের প্রধান শিষা নিত্যানন্দ 

অট্বত ব্গদেশে ধন গরচাব করেন। বৈষবের। চৈতন্তকে ক্ুষ্ রাধি- 

কার অর্থাৎ স্বয়ং ভরবাঁনের প্রর্ণাবতাঁর বলেন। উীকষ বন্দাবনে রাঁধি- 

কার সহিত লীল? করিয়৭ সম্পুর্ণ তৃপ্তযন্ব ভব করিতে পাঁরিলেন নণ শ্রীর1- 

ধিক যেরূপ আনন্দ ভোগী করিলেন তদ্রপ তাঁর ভাগ্যে ঘটিল ন1,এই জন্য 
উভয়ের সুখ সম্তোগার্থ উভয়ে এক দেহ হইয়া গৌর হুইলেন। এ কথার 

অশধ্যাঁত্সিক অর্থ আছে। মানব প্রকৃতির জ্ত্রী পুকষ যুগল ভাবের সাঁম- 

গুস্য তাহাতে ছিল । ইহাকে ভক্তীবতাঁরও বলিয়। খাকে। “অভ্তঃ- 

রুষেও। বহিগেধর 2৮ এইরূপ নাঁন। কখাচলিত আঁছে। গৌরাঙ্গ পুর্ণ(- 
বতার কি অ২শাবতার তাহ মীমাংসখ করিবার জন্য নবদ্বীপের রাজ! 

কষঞ্চচজ্র এক সভা! করেন। প্রবাদ আছে কোন নারীর উপর দৈব- 

শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার নখ দ্বার এই শ্লোকটি লিখাঁইয়। লয়েন, 

যখন “গৌরাদে। ভগবদ্ডক্তে। নচ পুর্ণো ন চাহশক 5৮ ইহার অর্থ 

ছুই প্রকার হয়, বৈষ্বের1 বলেন, তিনি ভক্তও নহেন অংশও নহেন, 

পূর্ণ। অপরে বলেন, তিন পুর্ণগ নহেন” অংশও নহেন» কিন্তু ভগা- 
বন্ড শ৮। 

চৈতন্তেপ্র প্রধান প্রধান ভক্ত শিব্যগণের নাম এই স্থলে দেওয়া 

যাইতেছে । হরিপ্রেম অমৃতফলের বীজ পুরীসত্পরদায়ের গুক মাঁধবেন্দ্র 

পুরী অস্কুরিত করেন, তীহাঁর শিষ্য ঈশ্বরপুরী সেই অন্রকে ক্ন্ধরূপে 

পরিণত করেন। নয় জন পুরীগো স্বামী চৈতন্যারূপ ভক্তিবক্ষের মূল? 

নিতাই অটদ্বত তাহার ছুই প্রধান শাখা, তাহ হইতে বহু শত উপশাখা 

উৎপন্ন হইয় বঙ্গদেশে ভক্তিফল বিতরণ করিয়াছে । এতদ্ব তীত চৈত- 

২১ ৃ 
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স্তের শ্রীবা, গ্রারাম শ্রীপতি শ্রানিধি চারি ভাই, চন্দ্রর্শেখর আচার্য, পু 
রীক বিস্যা(নিধি, গদখধর পণ্ডিত বক্তেশ্বর পণ্ডিত 1 ইনি কুত্যতেঞ্রধ!ন 

ছিলেন, ] পণ্ডিত জগদাঁনন্দ, [ হলি গ্রভুকে শারীরিক স্বখে রাখিতে 

চেষ্টা করিতেন, 1 পাঁশিহধটীর বাধন্প্গিত, ভীহার সঙ্গী মকরপ্ূজ কর, 

গঙ্গাদান পণ্ডিত, দামোদর, ভশ্য আনুজ শঙ্কর পগিত, আচাধ্য 

গুরন্দর। আদা1শিব পর্জি, আমর জ্রক্ষদারীঃ নারায়ণ পঙিত, আমান 
পণ্ডিত, | ইনি একর ন্যাভোর ময় মনাল ধরিতভেন, এ শুক্রলাহ্বর ত্রক্ম- 
৮রী, নন্দন আচার্ধ/, গায়ক সুকুন্দ দক, বস্থাদেব দত্ত, যবন হরিদীস, 
মুরাপি ২, ভীনান মেন, হীদাধর দাম, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ দর্ত 

কীর্ভনীয়ণ, বিজয় দান পুখিলেখক» খোলাবেচ। শ্রীধর, ভগবান পণ্ডিত, 
জগদীশ পণ্চিত, হিরণা, অভ্র ছাত্র পুক্রযোত্তম, সপ্তীয়, বনমালী পণ্ডিত, 
নুদ্িমন্ত খ।, গুকড় গত্িত, োজন।থ নিংছ, দেবানন্দ পণ্ডিত আ্রীথণ্ড- 

বাম যুকুন্দন! 5 লগ্বনন্দন, নরহারিদাস, চিরপ্টীব, স্সুলোচন, কুলীন- 

শা(মের অভার।জ। রামানন্দ, ব্ছজুনাখ, পুকষযোকস্তমগ শঙ্কর, বিস্যানন্দ 

ববণীননথ বন্য, অনুপম, ভীন্দপ, সনাভিন, ভন্য শাখা জীব, রাজেন্দ্র ভ্ট 
রখুনাথ, দাস রঘুনাঁথত শক্ষরীরণ্য আচার্ষত কাশীনাঁথ ক্র, ভ্রীনাথ 

পতিত, জগন্নীণ আচবধ্য, বৈদ্ত কষ্তদস, কবিচক্দ্র গায়ক ষষ্ঠী বর, ভ্রীনাঁথ 

সিশ্রা, শুভাঁনন্দ, শীরাঁম। ঈশান, শ্রীনিধি ও গোঁপীকান্ত মিশ্র,স্তবুদ্ধি মিশ্র, 

হৃদয়ানন্দ, কমল নয়ন, মহেশ পগ্িত, মধুস্থদন কর, পুকষোত্তম শৃগালি, 

জগীনীথ দাস, বৈদ্য চজ্রশেখর, দ্বিজ ছরিদণস, রাঁমদাঁস, ভীগবতাঁচার্ধয, 
ঠাকুর সখরঙ্গ দাঁসঃ বেিঞ্ জবনকীনবখ, বিপ্র বাণীনাথ কীর্তবনীয়ণ, 

গোবিন্দ মাধব বা্থদেব ঘোঁব, অভিরাীম মাধব আচাধ্যঃ কমলাকাস্ত, 
জীষফদুনন্দন, জগ্ধীই মাধাই গাভৃতি অনেক গুলি প্রাচীনশিষা ছিলেন। 

উড়্ভিষা1 দেশের প্রধান শিষ্য,নার্ধভৌম ভট্টাচার্য, গোপীনাঁথ আচার্য্য, 

কখশী মিআঃ গরন্যুন্ন মিশ্র, রাঁয় ভবানন্দ, রখমানন্দাদি পঞ্চ ভ্রাতণ, 

রাজা প্রতাপকদ্রঃ ক্ষ নন্দ” পরমাঁনন্দ মহা পাত্র, শিবানন্দ” ভগবাঁন্ 

আচার্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মাঁছিতি, মুরারি মাহছিতি, মাধবী 

দেবী, ভৃত্য গোবিন্দ, রামাই, নন্দাই, কুলীন ব্রাক্ষণ কৃষদাদ _[ প্রাভুর 
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তীর্থ যাত্রীর সঙ্গী, ] বলভদ্র ভট্রীচাঁষধ্য» ছেখটি হরিদ]ন, রাঁমভদ্দ 
আঁচা্য, সিংহছেশ্বর, তপন মিশ্র, নীলান্বর, সিংহ ভট, কাঁম ভট্ট, দন্তর 

শিবানন্ব, কমলানন্দ, অদ্বৈত তনয় অচু/তানন্দ, নিলোম গঙ্গাদাস ও 

বিক্০দখস প্রভৃতি । নিত্যানন্দের অঙ্দে গদাপর দাঁন অর রাঁমদাঁসকে 

দিয়। গৌড়দেশে অচারার৫থ প্রেরন কর] হয়! মাধব ও বান্ুদেব ঘোষ 

ইইার অঙ্দে কীর্তনীয়) গীয়ক ছিলেন। নিত্যানন্দ কিছু দিন পরে 

বিবাঁছ করেন 1] বস ও জাক্ব। নামে তাহার ছুই জ্্ীছিল। বীরকন্ 

নামক তীহাঁর এক সন্তান মহ)? বশম্ধী পণ্ডিত হইয়া অদ্বৈতবাদ মত 
প্রচার করাতে পিতাকর্তৃক ত্যজ্যপ্ুত্র হন। নিভাইয়ের শিখ্গণ শু 

বেত্র ময়ুরপ্ুুচ্ছ ধারণ করিতেন । *টৈভগ্ত ভাগবত” লেখক আবাসের 

নারখয়ণী নানী কম্যণর পুত্র বৃন্দাবন দয, এব সুবর্ণ বণিক কুলের পুর্বব-, 

পুকষ উদ্ধরণ দত্ত, শ্রীজীব গোস্বামী এব আরো অনেকগুলি গ্রাধান 
লোঁক ইহাঁর শিষ্য এবং সঙ্গী ছিলেন) বঙগদেশের মধ্যে নিতাই 

অনেক লোককে বৈষ্ব করেন। 

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের সন্ফ্রে আর কতকঞ্জলি গ্রথান প্রধান 

ভক্ত যোগ দিয় ধর্শপ্রচার করেন । ইছার দধ্যে আনার ছুই দল হয়। 

ক্রমে নিত্যাঁনন্দ ও অদ্বেতের শিষ্য গশিব্য এবহ প্রত্র পৌর দ্বার। বৈষঃৰ 

সমাজ বিস্তৃত হুইয়াছে। খড়দহের গোস্বামীর! নিত্যানন্দের এবং 

শশন্তিপুরের ধৌস্বীমিগণ অদ্বৈতের বংশ 1 নি আর ঘষে মকল 

বৈষ্ণব গুক গোঁদাঁঞী নাঁন! স্্ানে দুথিগোচর হুয় উভীাহার। অআধিকাহ 

চৈতন্য প্রভুর শিষ্য ছর জন গৌঁন্বীমী বপাকূপঃত অনাতন, জীব, রা 

রছুনধথ+ দাস রঘুনাথ, গোপাল ভু, হঙ্ছাদেরই অনুবগ্ড । ইস! 

শিষাদিগতক ছড়িদাঁর ফেঠজদার দ্বার) শাসন করেন,ত)ছাদেগের নিকট 

কর সংগ্াছ করেন, এগত্যেকের স্বভন্্ কার্ধযাবিভাণ আছে । সখীভ- 

বক, রাধাবন্্রভী, বলরাঁমী, গৌরবাদী খুসিবিশ্বানী, অহুজী, আউল, 

সাই, দরবেশ, ন্যাঁড়।, বাউল আহেবধনী, বঠমবলভী, কর্তীভিজ |, স্পষ্টী- 

দাঁসক ভি অনেক টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ঢভ চাকরি শত বহনারের 

সখ্য চৈতান্/র বুল হস হহত ৬ বাঁহর হহর।ছে । এ সকল সজঞদ।য়েজ 
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প্রবর্তক অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞান লোক, ইহাদের অনেকের ব্যবহণর 

অনভ্িশয় জঘন্য | কেহ কেহ উৎকৃষ্ট মত ও তত্ববকথ৭ প্রচার করে বটে, 

কিন্ত ব্যবহার সবধারণ ভদ্রসমাজের নিকট ঘূণিত। সামান্য লোকেরাই 

প্রথ্য ইহাদের সভ্য । 

প্রথমখবস্থায় বৈষ্তব সং্্রদারমধ্যে নাঁম গাঁন, মল জপ, উপবাঁম, 

দেবপুজ1! ইদ্ড্রিয়মং্ঘম ইত্যাদি চেঁৰট্টি প্রকার সাধন বিধি ছিল । 
এক্ষণে তাঁহার অসার অশড়ম্বর কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। খৌন্বামি- 

গণ শিষ্যদিগকে স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় করিয়। তুলিয়াঁছেন। ভিতরে 

ভিভরে অনেকে মগ্ঘ মখৎন, গুলি গীজ। খাঁন, ব্যভিচার করেন, শিষ্যের 

নিকট অর্থ গ্রহণ করেন» অবশ্য পণ্ডিত সচ্চরিত্র লৌকও আছেন। 

ছুঃখী কৃষক, অশিক্ষিত ব্যবসবয়ী এবহ অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর লেকের) 

কেবল সামাজিক ভয়ে অর্থপিশবখচ গুকদিগকে পোষণ করেঃ কিন্ত তৎস 

পরিবর্তে জ্ঞান ধর্ম নীতি বিষয়ে কিছু মাত্র উপকার প্রাণ্ড হয় না, 
গুকভক্তিও তাহাদের আর ভেমন নাই। এই সকল নিরীহ অবোঁধ 

ব্যক্তি অদ্যাঁবধি গুক কর্তৃক. প্রবঞ্চিত হইতেছে দেখিলে মনে কষ্ট হয়| 

নিতাণনন্দ ভেক দিবার প্রণালী প্রবর্তিত করেন। মস্তক মুণ্ডন, 

ভোঁর কেধগীন বহির্ণস, তিলক, জপমণল॥ কণ্ঠমাঁলা, করগ্গ কন্থা গ্রহণ 
করিয়। গোনাঞীকে পাঁচ নিক) দক্ষিণা দিলেই বৈষ্বী হওয়] যায় | 
এই ভেকাবলম্বন এক্ষণে ছুপ্ররত্তি চরিতার্থের প্রধান সহায় হুইয়1 উঠি- 
য়াছে। বিধবাবিবখছ, জাতিভেদনাশক প্রণালী সামান্য লেখকদিগের 

মধ্যে প্রচলিত আছে । ভদ্র গৃহস্থগণ হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষণ) 

করেন। বৈরাগী হইয়। হরিনাঁম শুনইয়! ভিক্ষ। করিয়ণ খাইতে চৈতন্য 
উপদেশ দিয়াছেন, শত শত নরনারী তাহ? পালন করিতেছে, কিন্ত 

অন্য উর্দেশ্তে, কেবল ভক্তি ও বৈরাগ্য নাই, তত্ডিন্ন আর সমস্তই 

আছে । কোথায় ইহাঁর। হরিসঙ্কীর্তনে মাতাইবে » না! এখন ইহাদি- 

হীকে দেখিলে কীর্তনে রসভঙ্গ হয়। চৈতন্যের ধর্ম অত্যন্ত সহজ, অস্প 
ব্যয়ে সমস্ত কার্ব্য নির্বাহ হয়, এই জন্য দুঃখী অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের 

পক্ষে ইহ? অত্যন্ত উপকারী | নিতাই আবার আরও সহজ করিয়। 
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দিয়াছিলেন। তিনি খশেধরএচারিত ভক্তির ধর্মের বাহ আকাঁরও সহজ 
সাধ্য আহ্র ব্যবহার প্রবর্তিত করেন । ইহার সাধন ভজন শাস্ত্র শীত 
বাছ্যযন্ত্র সমস্তই সহজ এবহ স্তলভ। গ্রাম্য সবরের শীত, সহজ রচনণ, 
সকলের বোধগম্য । বাদ্যযন্ত্র তাঁল মান রাগ রাশিণী অতি সহজ 

নাম জপ এবং কীর্তন তপন্যার পরাকান্ঠা। বৈরশী বৃক্ষ মুলে 

কুটীরে বাঁস করিবে কেখলীন বহির্র্বধান পরিধান করিবে, ছন্রি বলিয়! 

ভিক্ষা করিলেই তঞ্ল পাইবে, বিবাহ আদ্ধ অনুষ্ঠীনের ব্যয় পাঁচ 

সিকা, ঝুলি করোঁয়া কন্থা। সম্পত্তিঃ সহজ বোধ্য কবিতা গাথা পদাবলী 

ধর্মশ'স্্র, ব্রাঙ্মণ চণ্ডাল এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, দ্বারে দ্বারে পথে পথে 
হরিনাম কীর্তন করিবে, এই সমস্ত আচার ব্যবহারের মধ্যে গৌর নিতাই 
ভ্রাতৃদ্বয়ের পরক্ৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্ত সহজ প্রণালী বলিয়াই ছুষ্ট 
লোকের? পাপচরিতার্থের উপায়রূপে উহা! শ্রহণ করিয়াছে। 

আমর] চৈতন্য সম্প্রদায়ের নিকট বিদায় লইণাঁর পুর্বে তাঁহার 
ধান শিষ্য জীব ও রূপ গোম্বামিপ্রণীত ভক্তিগ্রস্থ হুইতে কিঞ্চিৎ 
ভক্তিতত্ত্ব লিখিতে প্রবুত্ত হইলাম । জীবগেধস্বাসী ভক্তিসন্দর্ভে এইস 

রূপ লিখিয়াছেন$- 

জীব তত্বৃজ্ঞানের অভাবে ইশ্বরবিমুখ হয়। এই বেমুখ্য হইতে 

জীবের সংসার ছুঃখ ঘটিয়! থাকে । সমুদাঁয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্ঠ এই যে, 
বৈষুখ্য নিবারিত হুইয়। উশ্বরাঁভিমুখ্য হয়। ঈশ্বরাভিযুখ্যের নাম 

উপাসনা । এই উপাসনা! হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তান 
হইতে ঈশ্বরাঁন্ুভব হয়| ঈশ্বরানুভবের তাৎপর্য অন্তরে বাহিরে 
ঈশ্বর-সাক্ষাঁৎকাঁর | 

সাক্ষণৎ উপাঁসনারূপ ভগবদাভিমুখ্য ছুই প্রকার | নির্বিশেষ এবং 
সবিশেষময় আভিমুখ্য । নির্বিশেষময় আভিমুখ্যে জ্ঞান প্রধান এবং 
সবিশেষময় আভিমুখো অহংগ্রছোপাঁসন এবং ভক্তি | প্রথমতঃ লোকে 

যে পরিমাঁণে জড়ীতিরিক্ত চিদ্বস্ত অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সেই পরি” 
মাণে বিবেকী হয়। কিন্ত এই চিদবস্ত অনুভব করিয়াও তাঁহার বিশেষ 

স্বরূপ মকল অনুভব করতে সমর্থ হয় না» এজন্য নির্বিশেষ চিন্মাত্র 
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ব্র্ম অনুভব করিয়া! পরিশেষে তাহাতে বিলীন হয়। সাঁধুজনের 
কপাতে যখন চিম্বাত্র পরব্রন্দের বিশেষ স্বরূপ অবগতি হয় তখন হয় 

অহংগ্রহোপাসন1? না হয় ভক্তি সমুপস্থিত হয়! শক্তির অধোঁর সেই 

ঈশ্বরই আমি, ঈদৃশ্শ চিন্তার নাম অহৎগ্রহোপাসনী। এতদ্দ 1র? উপাঁ- 

সকে ভাদৃশ শক্তি আঁবিভূভি হয়। ভক্তি ইহ" হুইতে সম্পুর্ণ ভিন্ন। 

কায়মনোবাঁক্যে ঈশ্বরের আনুণত্য স্বীকার করাকে ভক্তি বলে । সুতরাং 
ভয়দ্বেষ হিংস। ব। অহংগ্রহ উপাসন৭ এখানে স্থান পায় নাঁ। 

এই ভক্তি ত্রিবিধ ;-অধরেপনিদ্ধাঃ সঙ্গলিদ্ধাঠ এবহ স্বরূপনিদ্ধা | 
অনুষ্ঠিত যাঁগযজ্ঞাদি কর্ম স্বর ভক্তি নয়; কিন্ত এ সকল ঈশ্বরে অর্পণ 
করিলে, আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইয়া! খাকে। জ্ঞানধর্শীদি স্বয়ং ভক্তি 
নহে, কিন্ত ভক্তির সঙ্গে মে সকলকে সংযুক্ত করিলে উহার? সঙ্গসিদ্ধ। 

ভক্তি হয়। স্বরূপনিদ্ধ।! ভক্তি সাক্ষীৎসন্বন্ধে ঈশ্বরের আনুগত্য । 
এখখনে জ্ঞানকর্দশাদির কোন ব্যবধান নাই। শ্রবণ কীর্তন আদি 

স্বক্ষাঁৎ ঈশ্বরকে লইয়া হয় বলিয়া তাহার ভক্তির অঙ্গ, সুতরাং 

ভক্তির শ্বরূপসিদ্ধত্বে ইহ।র। ব্যাঘাত নছে। 

এই স্বরূপনিক্ধ! ভক্তি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আঁর কিছু চায় না, এজন্স 
ইহ নিণ৭ নিক্ষীম! কেবল আ'ত্যন্তিকী অকিঞ্চন৭ ভক্তি বলিয়া আঁখা তি 

হইয়াছে । এই ভক্তি দ্বিবিধ-বৈধী এব রাগ]! শাঁজ্্রবিধি অন্ু- 

মারে ভক্তিতে প্রব্স্ত হইলে তাঁহাকে বৈধী ভক্তি বলে । এই ভক্তিতে 
কর্তব্যকর্তৃব্য জ্ঞান এবং অর্চন ব্রতাঁদি অনুস্থত হয় | বৈধী ভক্তিতে 
শরণবখপত্তি অর্থাহৎু একান্তভাবে শরণীপন্ন হওয়া সর্ব অধান। শ্রবণ 

ক্ীর্ভনধদিতে শরণাঁপন্তি হুইয়। থাকে | শরণাপত্ভির পর অখরেখউন্নতি 

হত এজন্য ঈশ্বরে'পদেষ্ট। শুক এব সাধু সজ্জনের সেবা প্রয়োজন । 

ঘৃত্তামোচক গুক্ক লাভ হুইলে ব্যবহারিক গুক পরিত্যাগ করিবে! 

ঈশ্বরের সংসর্মলীভে স্বাভীবিক ইচ্ছ? অনুরগী? ভক্তি ! ইহ বৈধী 
ভক্তি অপক্ষা প্রবলতর, কেন না বৈধী ভক্তি বিধিসাঁপেক্ষ বলিয়। 

দুর্বল ॥ আদকের যেখানে স্বীভ!বিক কচি ন। খাঁকে সেখানে কষ্টে 

বিধিনিষেধ অনুমরণ করিয়া সাধন করিতে হয়, কিন্ত যেখানে কচি 



ভক্তির এতিহসিক তত্ব । ২ সি 

সেখানে আভাঁবতঃ ঈশ্বরের সন্তোঁষকর অনুষ্ঠান কল হইয়| থাকে, 
স্রতরাহ ইহ! শে এনহ বিধিনিষেধনিরপেক্ষ । অনুরাগের পে এই জনা 

শরম ঘৃণ।স্পদ পাপক্ক্রিয়ানকল হওয়া অসম্তব* যদি প্রমান বশত কিছু 

হয়, ভগবাঁনের অনুগ্রহে তাহা? তৎস্ণাঁৎ বিন হয়। 
ঘে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে তত্জ্ভান গচ্ছম থাকে অথবা সাহাদিগের 

প্রতি মহতের ক্ূপাদৃফি হয়, ভীহাদিখের ঈশ্বরের কথা আনণ মাত্র 
ঈশ্বরের দিকে চিত্তের আভিমুখ্য এব ঈশ্বরান্ুভব হইয়া থাকে | তদন- 
স্তর শ্রবণ কেবল রসেোদ্দীপন জন্য ॥ সাধারণ ব্যক্তি সকলের আবণ মখৃত্র 

আভিমুখ্য হইয়া কামাদিদেোষ জন্য উহ প্রতিহত হইয়া অবস্থিতি 
করে| ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ মখত্র অমুদায় পাপ বিনফ হয় একথ। 

জভ্য; যদি তাহ] কোখাও ন। হয় তবে মহৎ অপরাঁপে ফল অবকদ্ধ 

হইর়1 আছে মানিত হইবে । পুনঃ প্ুনঃ নামোচ্গারণ এই অপরাধ 

নিবারণের জন্য উপদিক্ট হুইয়াছে। কুটিলাত্স! ব্যক্তি সকলের নাঁন। 
প্রকার আরধন। অর্চন।ও ফলোপধায়ক হয় না| তাহারা অন্তরে অন্তরে 

ভগীবান্ এবং তাহার ভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধীবন্ স্সতরাঁৎ তাঁছাঁদিগের 

ভজনার্চন? গ্রাস হয় না| ভজনাভান দার মুক্তি হয় শানে এপ 

লিখিত আছে, কিন্ত উহ1 অকুটিল মুঢ়গণসশ্বন্ধে| অপুণ্যবান্ কুটিল'ত্ম 
মুঢগণের ভক্তি সিদ্ধ হয় ন1। *ন হ্াপুণ্যবতঁৎ লোকে মূঢাঁনাঁৎ কুটি- 
লাত্মনাৎ। ভক্তির্ভবতি গৌঁবিন্দে কীর্তনং ম্মরণৎ তথা! ॥৮ 

ভক্তিতে শৈথিল্য জন্মান অসম্ভব | তবে দেহরক্ষণাদি জন্য কখন 
কখন ভক্তের যে শৈখিল্য দৃষ্ট হয়, তাহ! অন্য বুদ্ধিতে নহে উপাসনখ- 
বুদ্ধিতে । যেখানে মুত! বা অনামর্থ; বশতঃ শৈথিল্য জন্মে সেখানে 

তদ্্র! ভগবানের অনুগ্রহ আরো বর্ধিত হর । অন্যন্ত দৌরাত্্য ভিন্ন 
বিবেকযুক্ত ব্যক্তির ভক্তিতে শৈথিল্য হুয় না। শী ক্রশ্রবণজনিত শ্রদ্ধ। 
জগ্মিলে আর পাঁপে প্রব্ত্তি হয় না। পুর্ব্বাভ্যাস বশতঃ যি ইন্ড্রি- 
য়াদির বিষয় দ্বারা ভক্ত আকুষ হন, তবে তদ্দ্ার? আরে দৈন্য ব্বদ্দি 
পাঁইয়। তাঁহাকে আরে)? ভক্তিমান্ করে | শ্রদ্ধ! যখন সিদ্ধাবস্থ। লাভ 

করে তখন অনত্য পরিবর্জন, সত্যানুষ্ঠীন নহজ হইয়। উঠে। যগ। ব্রচ্গ” 



২৮ পরিশিষ্ট । 

বৈবর্তে, «“কিৎ সত্যমন্থতঞ্চেতি বিচারঃ সংপ্রবর্ততে | বিচারেইপি ₹তে 

রাজন্নসভাপরিবর্্জনম্। সিদ্ধং ভবতি পুর্ণ স্যাত্তদ] শ্রদ্ধা! মহাঁফল1 ॥” 

হরিভক্তিরসাঁমৃতসিন্ধুতে শ্রীম্রপ গৌঁক্বামী লিখিয়াছেন;--ভক্তিতে 

পাপ এবং তম্ম.ল বিনষ্ট হয়| ইহাতে সমুদাঁয় সস্টণ লাঁভ হয়, সমুদাঁয় 

লোকের অনুরণগ্রভাজন হওয়] যাঁয় এবং বিবিধ সুখ উৎপন্ন হয়। ভক্তি 

বহুমাঁধনেও লাঁভ হয় না, ঈশ্বরের ক্ূপাতে আশু লাভ কর? যায়। 

ইহাতে মোক্ষ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়শ প্রতীত হয়। ভক্তিতে যে পরম 

আনন্দ লাভ হয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্মানন্দ পরাদ্ধ গু৭ করিলেও | 

তাঁহার পরমাণুর তুল্য ছুয় না। ভক্তি ঈশ্বরকে সপার্ধদ ভক্তের নিকট 

আকর্ষণ করিয়। আনে। ভক্তির এই সকল গুণকে ক্লেশক্ী, শুভদ? 

ল্ুহুল্লভব১ মেখক্ষলঘু তখকৎ» সাক ীনন্দবিশেষাত্ৰী* এবং শ্ীকষ্ণাকর্ষিণী 

আখ্য। প্রদান করা হইয়াছে। 

সাধন, ভাব এবং প্রমভেদে ভক্তি ভ্রিবিধ | [স্থক্মরূপে বিবেচন। 

করিলে ভক্তি দ্বিবিধ। সাধনরূপা? এবং সাধ্যরূপা। ঈশ্বরের অন্তঃ- 

করণের বিকাঁশ সাঁধ্যরূপা। ভাব, প্রেম, প্রণয়, ম্রেহ রাগ এই পাঁচ, 

এবৎ মান, অনুরাগ এবং মহাঁভাঁব এই তিন, সমুদাঁয়ে আঁট প্রকার 

সাধ্যরূপ। ভক্তি | 
সলাধৃন। 

সাঁধনরূপ। ভক্তি দ্বিবিধ;--বৈধী এবং রাঁধীনুরী1। এই ভক্তির চৌষট্ট 

অন্গ | গুকপদাশ্রয়, মন্ত্রগ্রহণ, গুকসেবাঁ, সীধুজনের অনুগশমন্ন, সদ্বর্ম- 

জিজ্ঞাসা, ভোগাদিত্যাগ, তীর্থস্থানে নিবাঁন, কথঞ্চিৎ জীবননির্্বাঁহ, 

উপবান, জশ্বণ্থীদিসম্মীনন?, এই দশটি ভক্তির আরন্ত। ভগবদ্বিমুখ 

ব্যক্তির সত্যাঁগ, শিষ্র্দ্ধিবর্জন, কার্ষ্যের আড়ঘ্রত্যাঁণ, বহু খ্রস্থাদি 

অভ্যবস বর্জন, লীভলঁভে অক্রি$ভাঁব, শৌকাদির অবশবস্তিতাঃ দেব- 

তান্তরে অনবজ্ঞ1, ভূতগীণের উদ্বেগের কারণ না ছওয়1,দেবাপরাধত্যাগী, 

ঈশ্বর এবৎ তাহার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষনিন্দাঁদি সহ্য করিতে নখ পাঁর'ঃ 

এই দশটি অভাব পক্ষের ভক্তান্গ 1 চিহ্ুধারণ, হত্য, দণ্ডাবনতি, অর্চন, 

পরিচর্যা? গীত, সঙ্গীর্্বন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, আস্মনিবেদন প্রভৃতি অবশেষ 



ভক্তির এঁতিহাসিক তত্ব ॥ ২৯ 

চৌয়ালিশ অঙ্গ লইয়। সর্বশুদ্ধ চৌব্ট। এই সকল সমুদায় অঙ্গ সাধন 
করিতে হঈবে তাহ! নছে। এক অঙ্গ বা ব্ছ অঙ্গ লইয়া! সাধন হুইতে 

পারে।, শীস্ত্রোন্ত এই সকল অন্দের সাধন বৈধী ভক্তিতে প্রধান। 

রাগাত্তিক! ভক্তি দ্বিবিধ | কামরূপা এবং সন্বন্ধরূপা! | সমুদায় কামের 

বিষয়কে অবিশ্ুদ্ধতা পরিত্যাধী করাইয়। আতিপাত্রের স্ুখার্থ নিয়োগ 

কাঁমরূপা1। ঈশ্বরে পিতৃত্বাদি অভিমান সন্বন্ধরূপা। রাগাত্বিক। ভক্তিতে 
ঈশ্বরের লীল1 শ্রবণ কীর্তন এবং তদছ্ুপযোগী ভক্তাঙ্গ সাধন বিছিত। 

ভাব। 

ভাঁব প্রেমন্ছর্য্যের কিরণসদৃশ, ইহ1 €প্রমের প্রথমাবস্থা। ইহাতে 
ইখবিষয়ে কচি হয় এবং সেই কচি দ্বার! চিত্ত নির্মল হয়। সাধনে 
অর্থব| উশ্বর বা! তন্তক্তের অনুগ্রছে ভাবোদয় হয়। সচরাচর সাধা- 

রণ লোকের সাধন দ্বার1 ভাঁবোদয় ছইয়! থাকে $ অনুগ্রহে ভাবোদয় 

অতি অণ্প লোকের সম্বন্ধে ঘটে | ভাঁবোদয় হইলে ক্ষোভের 

বিষয় উপস্থিত হইলেও ক্ষোভ হয় না, শ্রবণ কীর্ভনাদি ভিন্ন ব্থ! 
সময়হরণ নিবৃত্ত হয়, ইন্ড্রিয়ভেখশ বিষয়ে বিরাগ জন্মে, শ্রেষ্ঠ হইয়াঁও 
তদ্ধিষয়ে কিছুমীত্র অভিমান থাঁকে না, ঈশ্বর প্রাণ্তির আশা স্ছৃঢ় 

হয়, অভীষ্ট দেবভাঁকে লাঁভ করিবার জন্য নিতান্ত উৎক্ঠ জন্মে, 
ঈশ্বরের নাম গাঁনে সর্বদ1 কচি, ভাহার গুণগানে সর্ধদা আসক্তি, 
এবং তীহখর বসতিস্থলে বাঁস করিতে একান্ত প্রীতি হয়| ভাবোদয় 

হইলেও ভক্তে দোষ খাঁকিতে পরে । কিন্তু তাঁহা লইয়া তাচ্ছিল্য 

একাঁশ উচিত নয়, কেন না! তিনি ভাবোদয়ে কূতরুত্য হুইয়াছেন । 

তাহার দেষ চন্দ্রস্থ কলহ্করেখার ন্যায়। 

| পেন । 

ভাঁব গাঢ় হুইয়1 প্রেমরূপে পরিণত হয় ॥ ইহাতে হৃদয় সম্যকৃ নি- 

সমল, হুয়, ইস্টে অতিশয় মমত! হুয়। এই প্রেম ছুই প্রকারে উৎ্পন্ধ 

হয়| এক ভক্তির অন্তরঙ্গ অঙ্গসকল সাধন করিতে করিতে ভাবোদয় 

হয়, সেই ভার গাঢ় হুইয়া প্রেম হয়, দ্বিতীয় ঈর্খর আপনি অনুগ্রহ 

করিয়া সাক্ষাৎএরদান করাতে প্রেমোদয় হুইয়! খাঁকে। প্রেম ছুই 

২২ 



৩০ পরিশিষ্ট | 

প্রকার ;-_মাহা' ত্যজ্ঞানযুক্ত এবং মীধুর্য্যজ্ঞাঁনযুক্ত । ঈশ্বরের মহিমাজ্ঞান 
হইতে মাহাত্বাজ্ঞানযুক্ত প্রেম হয়, ইক্টি বৈধী ভক্তিতে হুইয়। খাঁকে। 
রাগাত্সিক। ভক্তিতে প্রায়শঃ মাধুর্যযজ্ঞানযুক্ত প্রেম হয়। 

এই ক্রমে প্রেমোঁদয় হইয়া থাকে; সর্বাশ্খে শ্রদ্ধা শাজ্ত্রার্থে 
বিশ্বাস ) ত্দনন্তর সাধুসঙ্গ, তদনস্তর ভজন, তদনন্তর অনর্থনিরক্তভি, 

[ ভজনের বিস্ব সকলের তিরোধান? তদনভ্তর নিষ্ঠা, তদনন্তর কচি, 

তদনন্তর ভাঁব, তদনস্তর প্রেম । এই প্রেমোদয় হইলে আর বাহিরের 

লুখদুঃখজ্ভান থাকে না ? আুখ ছুঃখ কেবল ঈশ্বরের পপ্তি এবং অপ্রান্তিতে। 

ভক্তিরন। 

ঈশ্বরেতে রতি স্থায়ী ভাঁব। এই স্থায়ী ভাব বিভাক” অন্ুুভাঁবঃ 
সাভ্তবিক এবং সঞ্চারী ভীব সহযোগে ভক্তিরসরূপে পরিণত হয় | ইহাতে 

ভক্ত হৃদয়ে চমৎকার ভক্তিরসাস্বাদ হুইয়। থাঁকে। ঈর্খর এবং ভাহ'র 

ভক্ত অখলম্বন বিভাব, ঈশ্বরের গুণাঁদি এবং ভক্তের ঈশ্বর জন্য চেষ্টা 
উদ্দীপন বিভাঁব। স্তত্ত, ত্বেদ, রোমাঞ্চঃ স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্যঃ অশ্রন্ত 
প্রলয় অর্থাৎ আুখন্ধুঃখাদিবোধশুন্যতা। এই সকল সাত্তিকভাঁব। 
নির্ধবেদ, বিষাদ» দৈন্য, প্রানি প্রভৃতি তেত্রিশটি সঞ্চাারী ভাব। ঈশ্বরে 

রতি পীত্রভেদে ভিন হয়। শান্ত, দাস, সখ্য? বাঁৎমল্য, প্রিয়তাঃ এই 

পাচ প্রকাঁরে উহ একাশ পাইয় খাকে | যখন কোন সাধকে ইহার 

এক একটি মাত্র প্রকাঁশ পায় তখন তাহাকে কেবল) রতি, এবং ষখন 
বিমিশ্রভাঁবে উপশ্ফছিত ছয় তখন তাহাকে সঙ্কল। রতি বলে। কিন্তু 

এতম্মধ্যে যিটি এঞরধনতঃ একাশ পায় তদল্গুনারে সাধকের ভাব নির- 
পিত হইয়া থাকে । রর 

শমদমাদিপরাঁয়ণ জ্ঞাননিষ্ঠ ষোশিগণেতে শীস্ত রতি দৃষ্টি হয়। 

ইহু'তে ঈশ্বরের এ্রশখবর্ষযজ্ঞীন প্রধান | মহ্াঁন্ ঈশ্বর এবং আঁত্মীরণম শান্ত 

খধিণণ ইহাতে আলম্বন। উপনিষৎশ্রবণ* বিবিক্তবাঁস, তত্ত্ববিচাৰ 

বিশ্বরূপদর্শনাদি ইহাতে উদ্দীপন 1 নিরপেক্ষতা, নির্মমত', নিরহঙ্কারিতব, 
মৌন, জীবন্মুক্তিতে সমাদর ইত্যাদি অনুভখব। প্রলয় ভিন্ন রোমাঞ্চ 

স্বেদ কম্পণদি সাত্বিক ভাঁব। নির্ধবেদঃ ধুতি অর্থাৎ দর্শন জন্য ম্খ- 
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দুঃখাভাঁব এবং মনের নিশ্চাঁঞ্চলা, হর্ধ, মতি, স্ঘতি প্রভৃতি সঞ্চারী 
ভাঁব। শান্ত পরোক্ষ এবং সাক্ষাৎকীরভেদে দ্বিবিধ | যেখানে উদ্দেশে 

ভক্তি উল্ড্িক্ত হয় সেখানে পরে]ক্ষ এবং যেখানে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়। 
ভক্তি উর্জিক্ত হয় সেখানে সাক্ষাঙ্কার ॥ 

ওীতি। 

পীতিরস দাস, এবং লাল্ত্ব ভেদে দ্বিবিধ। ইহার একটীকে 

সৃন্্রমগ্রীতভি, অপরটীকে গৌধরবপ্রীতি বলে । দানগণের ঈশ্বরে সম্ত্রম- 

পুর্র্বক এবং পুত্রত্বার্দি অভিমাঁনিগণের গৌরবপুব্বক পীতি হয় বলিয়। 

একটীর নাম সম্রমপ্রীতি অপরটীর নাম শৌধরবপ্রীতি। হরি এবং তীর 

দাসগণ একটীতে* ছরি এবং ত্রীহাঁর লাল্যগণ অপর'টীতে আলম্বন । 

ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি, কপ, শরণাঁগ তল কত্ব, ক্ষমাশীলত্ব, প্রভৃতি গুণ 

একটীতেঃ রক্ষণত্ব লা'লকত্বাঁদি গুণ.অপরটীতে প্রধান । এছুয়েতে ঈশ্বরের 

অনুগ্রহ প্রাপ্তি এবং স্েহদৃ্টি প্রভৃতি উদ্দীপন | আদেশও্ তিপাঁলন, প্রভুর 
নিকটে ধাহার। প্রণভ তাহণদিগের প্রতি মৈত্রী ইত্যাদি একটীর অন্ুভাঁব, 
স্বেচ্ছাচাঁর পরিত্যর্থগ এভতি অপরটীর অন্ুভাঁব, হর্ষ নির্বেদ প্রভৃতি 

স্থারী ভাব প্রাচীনগণ দাঁস্যভাবকে সর্ধপ্রধাঁন গণ্য করিতেন, এবং. 

ইহবণকেই তণহারখ ভক্তিরস বলিয়াছেন। 
বস অয়? 

সখ্যরসকে প্রেয়োঁরস বলে । ইহাতে ঈশ্বর এবং তাহার দখাগণ 

'আঠলম্বন। বহসলরসে ঈশ্বরে বাঁৎসল্য অর্থাৎ আঁদরাপিক্য প্রকাশ 

পাঁয়| মধুর রস--_-সতী স্ত্রীর কামশীন্ধশুন্ স্বামীর প্রতি একান্ত প্রীতির 

ন্যায়_-ঈশ্বরে প্রীতি | [এই সকল রনের বিস্তারিত বর্ণন সময় ও স্থাঁনো- 

পযেশশী নয় বলিয়। পরিত্যক্ত হইল । 7 
ভক্তিতে উপাস্য । | 

ভক্তিতভে উপাস্য কি ছিল নির্ণয় করিয়। অমর) প্রাচীন ভক্ত্তিতর্তের 
আলেখচন। সঙ্গ করিতেছি / এ বিষয়ের তত্ব নিরপণ করিতে হইলে 

সব্বাশ্রে ভক্তির প্রধান প্রবর্তক শ্রীরুষ্ণ উপাঁদকণণের উপাস্য কি স্থির 

করিয়াছেন আমাদিগের দেখা উচিত । ভিনি বখন গোকুলে নন্দকে 

শৃক্রজ্ঞ হইতে নিরত্ত করেন, তখন প্রারুতিক পদার্থ সকলের অঙ্চন! 



৩২ পরিশিষ্ট। 

উপদেশ করেন ॥ আবার ধম্মদেব যখন তীহুকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দেশ 

করেন, তখন তিনি বলেন 3 

“অহুং যুয়মসাবার্ধ ইমে.চ দ্বারকেকসঃ। 
সর্কে প্যেবৎ যছুশ্রেষ্ঠ বিমৃশ্যঃ সচরাচরম্ ॥, 

হে অশর্ব্য ! হে যছ্ুশ্রেষ্ঠ ! আমি, তোমরা, ইন্নি [বলদেব 7], এই 
সমুদায় দ্বারকাঁবাঁদী, এমন কি সমুদাঁয় চরাচর এইরূপ ব্রহ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা 
করিতে হইবে । ভক্তিমীমাংসাস্বত্রকার শাণ্ডিল্য এই জন্যই গীতার 
অভিপ্রায়ানুসারে লিখিয়াছেন ; 

*“ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদৎ কৎনসস্য তৎস্বরূপত্বাঁৎু । ৮৬। 

অদ্বিতীয় এই জগৎ ভজনীয়, কেন ন] সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের আ্বরূপ। 
সমুদয় জগৎ চিন্তার বিষয় হওয়1 অসম্ভব এজন্য ঈশ্বরের প্রকাশের 

তারতম্যান্গুসারে জগতের কোন অংশকে উপাস্য বলিয়া শাস্ত্রে ক্ছির 
কর। হইয়াছে । যথা ভাঁগবতে লিখিত হইয়াছে; 

“তেঘেব ভগবান বাজংস্তারতম্যেন বর্ততে । 

তস্মাঁৎ পাত্রং হি পুকষো যাবানাত্সা যখেয়তে ৪৮, 

৭ সক» ১৯৪ জ+ ৩২ শ্লো 

হে রাজন্ মনুষ্য, তিধ্যক, খবি, দেবতাতে ভগবান তারতম্যে অব- 

স্থিত । স্মতরাঁং যাহাতে জ্ঞানংশ যত অধিক একাশ পায় তাহাই তত 
অর্চনার বিষয় | মনুষ্য তির্য্যগাদিতে ভণবানের প্রকীশ বত হউক নণ, 
ধাঁহার নিকট যে তত্বজ্ঞান লীভ করে, তিনি তাঁহধর নিকট ভগবানের 
বিশেষ প্রকাশ স্থল । স্তরাং গুকৰুকে ঈশ্বর বলিয়া পুজ1 কর সর্ববেচ্চ 
বিষয় | 

“যস্য সাক্ষণস্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে শুরেখ। 
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুঃতং তস্য সব্র্বৎ কুঞ্জরশেধচবৎ ?” 

৭ ত্য ২৫ অঃ ২০ শ্রো। ৃ 

সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুকতে যাহার মনুষ্যবুদ্ধি, তাহার 
লমুদায় শান্ত্রাভ্যান কুঞ্ত রশেখ্চব্ড বিফল | এই গুকতে ভক্তি করিলেই 
কাঁমাঁদি লমুদাঁয় দোষ বিনষ্ট হয়| 
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«এভৎসর্বহ গুরে? ভক্ত্য। পুকষোহাগ্তসা জয়ে ৯১ 1৮ 
গুককে ঈশ্বত্র বল! উপচার মাত্র নয়, কারণ পরের শ্লোকে বল? হইয়াছে । 

এ *এষ বৈ ভগবান সাক্ষাৎ এধানপুকষেশ্বরঃ | 

যোগেশ্বউরর্বিষৃগাাজ্বি,োকে। যৎ মন্যতে নরমূ ॥২১।৮ 
ইনিই সাক্ষাৎ ভগবান প্রকৃতি এবং জীবের ঈশ্বর | যোগেশ্বরেরা 

ইইণরই চরণ অন্বেষণ করেনঃ অথচ লোকে ইহাকে মনুষ্য বলিয়) মনে করে | 
বিশেষ সময়ে যিনি সাধারণ লোকের আচার্ষা হইয়? জন্মতাহণ 

করেন, সমুদয় পৃথিবীকে হৃতন ধর্ম অর্পণ করেন, তিনি সর্থজনগুৰ 

বলিয় সাক্ষাৎ ভগবানের অবভাররূপে গৃহীত হয়েন। শ্রীরুষ্ণ এই 

জন্য স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়! গৃহীত হইয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব আপনি ঈশ্বর- 

রত্ব অস্বীকার করিলেও প্রধান প্রধান শিষ্যগণ এই কীরণেই ভীাহার 

ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। গুককে ঈশ্বরের অবভার বলিয়ণ পুজ1 
কর ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান ব্যাপার । তবে যেমুত্তি গঠন করিয়? পুজ! 
করসে কেবল নিকম্নাধিকারীর জন্য ॥ পুর্বে মৃত্তি গঠন কর। ছিল ন। 
লোকের পরস্পরের এতি অশরঞ্জীই মৃক্তিশঠনের মূল। . 

“দূষ্ট।। তেষাৎ মিথোন্ণাঁমবজ্ঞানাত্মতাঁং থপ । 
ত্রেতাদিযু হরেরর্। ক্রিয়া কবিভিঃ কৃত? ॥+, 

৭ স্কঃ ১৪ অ, ৩৩ শ্লোগ। 

হেহ্ছপ! পরস্পরের গ্রতি অবজ্ঞ1 দর্শন করিয়1 অঙ্চন1 জন্য ত্রেতাঁ- 

সুগন হইতে কবিগণ কর্তৃক পুত্তলিকা করণ হইয়াছে । কিন্তু পুর্তলিক! 
অর্চন। করিয়া! কিছু হয় না» যদি উপাসকের মন্ুষযাদিতে একাশিত 

পুকষের প্রতি বিদ্বেষ থাকে | 
“উপণসত উপাম্তাপি নার্থদ) পুঁকবদ্ধিষীম্ ॥ ৩৪ ॥১, 

এই গুককে পুর্ব অইদ্ভুজ ব? চতুদ্ভূুজি রূপে দর্শন করিরা পুজা কর? 
হইত। পরিশেষে এই কাম্পনিকাংশ পরিত্যাগ করিয়। দ্বিভুজরূপে 
গ্রহণ কর হইয়াছে । 

“ম্ুলমষ্টভুজৎ প্রৌক্তৎ সুক্ষনইঞ্চব চতুকুজিমৃ। 
পরন্ত দ্বিভুজৎ প্রৌক্তৎ তন্মাদেতভ্রয়ং যজেত” ॥ 



৪ প্রিশিষ্ট | 

: অফভূজ মুক্তি স্কুল, কেন ন1 ইহাতে সমুদায় জগৎকে এইরূপে কম্পন] 
কর! হইয়াছে | চতুভূণ্জ স্ক্ম+ কেন ন। সেই চরাঁচরের অভ্যন্তরবত্ত 
অন্তর্যামী পুকধকে স্ন্মমতত্ব সহ এতদ্দ্বীর1 গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিভুজ 
সর্বশেষ্চ কেন ন। ফধাহাঁতে ঈশ্বরের বিশেষ বিকাঁশ হয় কেবল তীহাঁকেই 

ইহশতে চিন্ময় ঈশ্বর বলিয়। গ্রহণ কর? হুয় | ঈর্রের অনন্ত মৃক্তি, যে 

ভীহাকে যেরূপে চিন্ত। করে ভিনি তাঁহার নিকটে সেইরূপে প্রকাশিত 
হুন প্রাচীন বৈষবখীণের এই মত। 

ভক্তি শাস্ত্রের অচ্চন1তে ঈশ্বর একাকী পুজিত হুন না, সপার্ধদ তাহার 
পুঁজ হুইয়। থাকে | সনক অনন্দ নারদ প্রভৃতি বিষুর পার্ষদ, গোপ 

গোঁপিনী গোপবাঁলক কষ্চের পার্ষদ[ অর্চনাকালে ইইাদিগকে ঈর্ব- 

রের সঙ্গে গ্রহণ করার গঁঢ় উদ্দেশ্য আঁছে। ইহীঁর1 ভক্ত) ইহাদিখাকে 
চিন্তা! করিয়1 তন্ময় হুইলে ভক্ত হওয় যায়, এজন্য ইই।দিগের আরা- 

ধন)| গৌোঁপাঁলতাপনীতে “গৌোপালোহহুমিতি ভাঁবয়ে” এ স্থলে 

চক্রবর্তী গোঁপালশব্দে ছিদাম স্দাম প্রভৃতি গোঁপবাঁলক এবং ( লিঙ্গ- 
বিপর্যয়ে) গ্রোপীগণ সহ আমি এক এইরূপ চিন্তা করিবে ব্যাখ)। 

করিয়াছেন 1 গৌপালতাঁপ্নীর অহংশ্রহু উপণসনকে এরূপে ব্যাখ্যা 

করিয়। মহুবত্ৰা চৈতন্য যে অকিঞ্চন1 ভক্তি এচর করিয়াছেন তাহুণর 

সঙ্গে গোপাঁলতাঁপনীর মতকে এক কর! হইয়াছে । 
নূতন ভক্তি বিধান | 

বন্থু দিন পরে এই ভক্তিপ্রধাঁন ভাঁরতে আর একী কুতনবিধ ভক্তি- 
বিধানের অভ্যুদয় দেখিয়া আমার আশা বিশ্বাস জীবিত হুইয়। উঠি- 
যাছে। বজগদেশের পরম সেধভাঁগ্য যে, এখানকার কতিপয় সুশিক্ষিত 

ভদ্রযুবক মৃদদ্দ করতাঁল সহ হরিসংকীর্তন আরস্ত করিয়াছেন, ভাঁগ- 
বতাদি বৈষ্ণবগ্রস্থ পাঠ করিতেছেন, ভক্তির সাধনপ্রণাণলী অবলম্বন 

করিয়াছেন | ইহীরা যদিও ব্রান্মনমাঁজের লোক, কিন্ত ভক্তিপথের 
অনুরাগী হইয়া ইহীর মহাপ্রভুর জীবন পাঠ করিয়া থাঁকেন, এবং 
স্বাহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ইইণদের প্রচারিত ভক্তিবিষয়ক 
মত অতি উন্নত এবং বিশুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই, ইহার এক অদ্বিতীয় 
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নিরাঁকাঁর সচ্চিদাঁনন্দ পরপ্ুকবকে অহৈতৃকী ভক্তি দ্বার পুজ। করিয়া 
থাকেন । শত, কীর্তন, মত্ততা, নাঁমজপ, সাধুসঙ্গ, শ্রস্থপাঁঠ, ব্রতাঁদি 
নিয়ম ও ঠ্রেমসাঁধন ; শান্ত দাস্য বাঁৎসল্য সখ্য মাধুর্ধ্য ইত্যাদি সকল 

রসের ইহার? প্রয়ীনী, কিন্ত কেন বিগ্রহমুত্তভির সেব1 করেন ন1। যাঁহউক, 

ইংরীজি লেখণ পড় শিখিয়। সভ্য ভবা হুইয়ণ ভক্তিপখ অনুসরণ কর" 

ইহা সামান্য কথ নছে | ভর্গবাঁন্ ককন যেন ইহাদের দৃষ্টীন্তে হরি- 

ভক্তির শ্রেত বর্তমান কাঁলের শুকজ্ঞানী বিলাঁসপরায়ণ ব্যক্তিগের মক- 

ভূমি তুল্য হৃদয়কে অধিকখর করে | 

এ সকল শুভ চিহ্র দেখিলে আমার গৌরার্দের একটি অঙ্গীকাঁর 
বাঁক্য মনে পড়ে। ষত্কালে তিনি গৃহত্যা্ী করিয়া সন্র্যাদী হইতে 
যান, তখন শিষ্যদিশকে এই আশ দিয়াছিলেন ষে জাঁমি আরও ভুই 

'বাঁর আসিব এবৎ এ দেশে আঁর জুই বার হরিসঙ্কীর্ভন হুইবে। তিনি 

সশরীরে জাঁসিবেন এমন মনে করিভে পারি না, সম্ভব নহে 

তাঁহার কথার তাঁুপর্যাও বোধ হয় সেরূপ ছিল না। যে আধারে 

হরিভক্তির মত্ততী, নাঁমসঙ্কীর্ভনের মধুরত1, সেই খাঁনেই আমার 
. শেধরাঙ্গ অণছেন | ভীহার জীবন ভক্তি ও ভক্তের সঙ্গে মিশিয়? 

শিয়াছে। ত্রীক্ষমমাজের মধ্যে সেই হরিভভক্তিস্ুখণ অবতীর্ণ হইয়াছে। 
ব্রা্গশণ যর্দি চৈতন্তদেবকে ভালবাঁসিভে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়। 

থাঁকেন ; তবে তাহাদের মধ্যে সেই অনুসারে শৌরাঁদ ওভুও 
আলিয়া বসিয়া আছেন 1 এই জন্য বেধ হইতেছে, গৌর যাহ। 

বলিয়াছিলেন তাহা? মিথ্যা হইবার নছে॥ শত সহ লোক যখন 

উহার জীবনচরিত পাঁঠি করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছে, ভাহার 

প্রবর্তিত হরি সঙ্কীর্তন প্রণলী অবলম্বন করিক্স! প্রেমভক্তির জআোতে ভাসি- 

তেছে, নামরসপণনে ও বিতরণে সখী হইতেছে, শ্রপ্ধ। ভক্তির সহিত 

ভক্তিশাস্ত্র আঁলোচন করিতেছে, তখন আর কি গৌরের আনিবার 

বাকি আছে ? অসিয়াছেনই বাঁ কেন বলিতেছি? ভাবেতে কার্য্যেতে 

খৌরণঙ্গ চির কাল পৃথিবীতে বর্তমান আছেন এবৎ থাকিবেন। 

একটি বিশেষ আশশ্চর্ষের বিষয় এই, ব্রক্গজ্ঞানীর1 মুত্তিপূজ1 ন+ 



৩৬ পরিশিষ্ট । 

মানিয়াও উপাসন1 জঙ্কীর্তন প্রার্থনাদিতে বিশলিত হন, অশ্রপাঁতা? 

করেন, নানরসে ইহাদের আবেশ হয়, দমকে সময়ে মন্তরতাঁও জন্মে। 

ইহ দেখিলে বিশ্বান হয় কিছু বস্তু ইহার] পাইয়াছেন। নিরখকারের 

পুঁজ) অঙ্গনায় এরূপ ভাবোচ্ছ।াস ইহ একটি হৃতন দৃশ্ঠ | পুর্বতন 

নিরাকারবাদীদিশের বড় কঠোর ভাব ছিলঃ ভক্তিরসের লেশ মাত্র 

তাহাদের মধ্যে দেখ। যাইত না, অটদ্বতবাদীর। ভগবানের লীলণবিহাঁর 
মানিত না, কেবল তীহাঁকে অনন্ত নিরাকার নিক্ক্রি় অজ্ঞেয় জুজ্ঞেয় 

বলিয়া? নিজেদের হৃদয়কে দীরস করিয়খফেলিত । আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী- 
দশের মধ্যেও অনেকেই বৌদ্ধভাব বিশিষ্ট শুক নিরাঁকাঁরবাদী, হরির 
মাধুর্যাযরসে বঞ্িত, তর্ক বিতর্ক মতামতের বিবাদই তাহাদের সর্ধ্বস্ব | 

তবে ইদানীং কয়েক বসর হইতে গৌল্বামিশিষ্য পরম বৈষ্ব শ্রীযুক্ত 

রাম কমল মেনের পৌীত্র ব্রক্মণনন্দ শ্রীমান কেশব চন্দ্র সেন নীরস 
জ্ঞবানকাণ্ডের শ্রেত ফিরাইয়। দিয়] নিরাকার চিন্ময় অনন্ত ব্র্ষেতে 

ভক্তি প্রেম অর্পণ করিবার শিক্ষ4 প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাহার 

ব্যবহার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা তক্তিপথের অনুকূল বটে, তিনি কতক পরি- 
মণণে এ বিষয়ে কতকার্ধ্যও হইয়াছেন । ভীহা। কর্তৃক প্রকাশ্য এবং 

গোপনে ভন্তাত ও অজ্ঞীভসারে সমাজের মধ্যে ভক্তির ত্রোত প্রবাহিত 

হুইতেছে, ইহ দ্বার? ব্রক্ষজ্ঞানীদের কঠোৌরতার অনেক দূর হইয়াছে। 
নিরাঁকাঁরে ভক্তি প্রেম মত্ততা ইস? কোন কালে কেহ শুনে নাই, 

হিন্দুশীক্ত্বে এ একীর কোন উল্লেখ দেখা যাঁয় না। সাকার মৃত্তি ভিন্ন 
ভক্তি ও রিতার্থ হয় না এইটি সাধারণতঃ প্রশচীন সংস্কার । ভাঁবুকের 
ভাব নিরাঁকাঁরে সম্যক চরিতার্থ লাঁভ করিবে ইহা একটি হুতন কখ|। 
অবশ্য যাহ কখন হয় নাই কিম্বা আমর শুনি নাই তাহা চিরকণল 
অসম্ভব খাঁকিবে, ইহা! কোন কার্য্যের কথা নহে । প্রত্যক্ষ ঘটনায় 
অবির্খীনই বা কিরপে করা যায়? কেশবচক্দ্র সেন যেরূপ সরসভাঁবে 

পৃজণ স্ভতি প্রার্থনা করেন তাহণ শুনিলে তাহার উর্পাস্য দেবতঁকে 
সাকার বিশ্রহ অপেক্ষা৪ ম্পর্শনীয় বোধ হয়। বাস্তবিক তিনি ঘে 

সকল উপদেশ দেন, যে প্রণালীতে ঈশ্বরকে অ্রঘেোঁপন করেন তাহাতে 



ভক্তির এতিহাঁসিক তত্ব । ৩৭ 

মন গলে, চক্ষে জল আসে । নিরধকারে এত প্রোম ভক্তি অনুরাগ 

হইতে পারে ইহা পূর্বে কেহ জানিতেন ন।। আমি ইহ্থীদের উপা- 

সনাদি শুনিয়ধন্ি এবং তাঁহ! শুনিয়। আমার অশ্রুপাঁতও হইয়াছে! 

কলতবিদ্য শিশমিত যুবীদিশকেও আমি উচ্চৈহস্বরে কাঁদিতে দেখিয়াছি | 

মুক্তি লাই, কপ্পন। এবহ ভাবান্ধতাও এখানে স্থান পায় ন। অথচ মত্তত॥ 

ক্রন্দন, কিরূপে এ সকল হয় দছজে বুনায়! উঠা কঠিন। কিন্ড বিশেষ 
আনুদন্ধ।ন দ্বার? জানিযরছি, এ সকল ব্যক্তি মৃত্তিপুজধর বিরোধী 

হইলেও ভগবানের চিন্ময় আনন্দঘন মৃণ্তিক এমন ভাবে প্যান ধারণ! 

করেন, ভীহাকে পিতা মাতা সখা? জাঁনিয়)। দৈনিক কার্ষের সঙ্গে 
এত দূর নিকট করিয়ন দেখেন, যাহাতে নিগ্রহমুত্তির আর আবশ্ঠাকতা 
থকে না| ব্রন্মানন্দজী উশ্ববদর্শন »পর্শন অনণনসম্বন্ধে পরিক্ষার ভাবায় 

যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা হৃদ্ধোধ হইলে ভীাহার দেবতা যে 

সাকার ভাপেক্ষ9 জীবন্ত উজ্ভ্বন ইহধতে কিছু মাত্র সংশয় থাঁকে না| 

বিশ্বাসই সকলের মুল+ চৈতন্যময় শক্তি আন্তর বাহিরে সকল স্থানে 
বিরাজ করিতেছে হই হৃদয়ঙম করিতে পাঁরিলেই দেবদর্শনের আশা? 

চরিতার্থ হয় এ কখা ভায়ুক্ত নহে । তবে এরূপ সক্ষম মত সাধারণে কত 

দূর ধরিতে সক্ষম হইবে বুঝিতে পাঁরি না। ঘাঁহউক, ইনি যত দূর 

করিয়া তুলিয়াঁছেন তাহাতে ভক্তিপিপাসার্ত মুমুক্ষুদিগের হৃদয় বন 

পরিমাণে পরিভৃপত হইতেছে । 

অনন্ত অনীম নিরাকার দেবতা, অথচ তিনি সাকার পুস্তভলিক! 

হইতেও স্ুুন্দর উজ্জ্বল ছইয়! ভক্তিকে চরিগার্থ করেন এ কথ? শুনিলে 

হচ্ঠাৎ প্রহেলিকাব মনে হুর, কিন্ত ইহার ব্যাখ্যান আমি যেরূপ 
শুনিয়ছি তাহ! মনে লাগে । আরকাঁরবাদীর1ও ঈশ্বরকে অসীম অনন্ত 

চিম্মর বলির স্বীকার করেন। নিরাকারবাদী ভক্তদের সঙ্গে তাহাদের 

প্রভেদ এই যে, ভাহার1 অনন্ত সর্ধব্যাপী ঈশ্বরকে আন্তবিশিষ সীমা- 
বদ্ধ বিশ্রাহুমুতিতে পরিণত করেন, ভানন্তকে অন্তবণ্ পদার্থের অঙ্গে এক 
করিয়! ফেলেন, শেষোক্তের! স্রেপ ভাবে দেখেন নখ। তাহার! 

ন্বরূপৃতঃ ঈশ্বরকে অনন্ত সর্ধন্যাপী অপরিবর্তনীয় বলিয়। বিশ্বাস করেন, 
১৩ 



৩৮ পরিশিষ্ট। 

কিন্তু মাঁনবের সঙ্কীর্ণ হাদয়ত দে ভাব আয়ত্ত করিতে পাঁরে না এই 
জন্য ভক্তি ০পরমেতে ভীহাঁকে ইহার) জীবন্ত ব্যক্তিরপে নধনা স্থানে 

দেখেন,স্থচ/খ্রের ন্যায় এক ক্ষুদ্র বিন্দুমধ্যে ধারণা করেন । বিশ্বাসে অনন্ত 
অসীম লভ্তা বর্তমান থাকে, তাহার কোঁন পরিবর্তন ছয় লা, কিন্ত 

প্রত্যক্ষ অনুভূতির জনা দেই চিৎস্বরূর্প ব্রহ্ম ঘনচিদানন্দ হুইয়াঁ প্রেম 

নয়নের সশ্যখে নানা ভাবে প্রকাশ পান । সাঁকারবাঁদীর ঘনচটিদানন্দ 

রূপ জড় মুত্র গহিত অভেদ, ভীহার। ইব্দ্রিরগ্রাস্থ মুত্তিকে প্রাকৃত 

দেহ নী বলির) তাহাকে চিদঘন অপ্রাকরুত বলিয়! থাকেন ; নিরাকংর- 

বাদী জড় এক পাতেই পরিত্যাগ করেন, কেবল চিম্মক্স আনন্দঘন বিজ্ঞ(ন 

ঘনরূপে বিশ্বানের চক্ষে ভীহা।কে দেখেন”হদেখার অর্থ অন্ুভব-- 

স্তরাৎ বিশ্রাহুমুর্তর অভাব ইহ1দ্বার। মোচন হুইয় যায়| তাহাদের 

ভাবোদ্দীপনের বিবিধ উপায় আছে | বিধাতার স্মজিত বিচিত্র 

শোভাঁশালী পনাীর্৫থনিচর সমস্তই উদ্দীপন । এই উদ্দীপন এবং 
আলম্বন ঈশ্বর হুয়ের পুথকৃত্ব কোন কাঁলেই বিনষ্ট হয় ন1। আঁকার ও 
নিরাঁকারবাদের মধ্যে মূল প্রভেদ এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছে । 

কিন্ত ঠিক বস্ত নিরবলম্বরূপে ধরিতে না পাঁরিয়্। নিরকাঁরবাঁদীরও 

অনেক সময় সকারবাদীর ম্যাঁয় পুজা বন্দনা করিয়া! খাঁকেন 1 এইজন্য 

আমার মতে সাধুত1 ও মহত্ব বিষয়ে উভয্মের তাঁরতশ্য কেবল বিশুদ্ধ 

যুক্তিসঙ্গত মত স্বীকারের উপর নির্ভর করে ন৭, ভক্তি একাঁশ্রাতৰ এবহ 
নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে 1 বিশেষতঃ ঈশ্বরের দয়! মাতৃন্সেহ প্রুত্রবৎু- 

সল্য প্রেম পবিত্রতী। মিম)? সৌন্দর্য্য পভৃন্তিকে ব্রাহ্ম ভক্তের! এখন 

এরূপ ঘন করিয়] জীবনের প্রত্যেক কাধের সঙ্গে তাছা শ্রাখিত করেন 

যে, ইক্জ্রিয়গ্রাহ্য সকার মুক্তি ভীঁহখদের নিকট দূরের দেবত। বলিয়। 
বোধ হয় । এ সকল বন্ড গভীর স্ুক্ষম তত্ত্বের কথা, সাধক ভিন্ন ইহাতে 

কেহ দন্তস্কট করিতে পারেন নব॥ সে যাহউক, এক্ষণে ভক্তি সম্ধান্ধে 
ব্রহ্মত্বানীদের সাঁধ্যসাধন তত্ব এই স্থলে কিছু কিছু উদ্ধত করিয়! দিলাম, 
প্রাচীন কালের ভক্তির সঙ্গে ইহাঁর.কোঁন্ কোন্ বিষয়ে এঁক্য অটনক্য 
আছে তাহ! সকলে বুঝিয়া লইবেন ! 



ভক্তির এতিহামিক তত্ত। ৩৯ 

১1 ভাক্তর লক্ষণ। সত্য শিব স্ুন্দরৎ এই তিন স্যকবপবিশিষ্ট 

পদার্থে হৃদয়ের কোমল অনুরীখের নাম ভক্তি । সত্যন্বরপে বিশ্বাস 

ও শ্রদ্ধা) মঙ্গলম্বরূপে প্রেম ও ভালব!মা, সুন্দরে মোহিত হওয়া । 

তুমি আছ, আমি তোমাকে বিশ্বাস কপিঃ তুমি মঙ্গল আমি তোমাকে 

ভাঁলবামি; তুমি সুন্দর আমি তোমাকে দেখিয়া মোহিত হুই। সত্য 

শিব স্বন্দরং ভক্তিশাকস্সের জপমন্ত্র। সুন্দর ঈশ্বরকে দেখিলে মন 

অরুউ হয়, জেই আকর্ষণের নাম অনুরাণ। বিশ্বাস বিহীন ভক্তি 

প্রকৃত নহে । এইজন্য উক্ত তিনটি স্বরূপে বিশ্বাস করিবে | যেখানে 

এই স্বরূপ দেখিবে তথায় ভক্তি অর্পন করিবে । 
২1] ভক্তি ও ঘোগসাধনের মূলে সত্যস্বরূপে সাধন করিভে হইবে | 

তুমি নাই ইহাতে অবিশ্বাস, ভুমি আঁছ ইহাতে বিশ্বান | তুমি আছ বলি- 

বাষাত্র আর এক জনের সত্তা উপলদ্ধি হইবে । যহীদের ভূতের ভয় 

আছে তাহার) অন্ধকার রাত্রিতে শ্মশানে অথব। কোন ভয়ানক স্থানে 

যাইবাঁমাত্র তাহাদের শরীর ছম্ ছম্ করে এবং মনে হয় যেন মেখ।নে 
কে আছে। যদিও এ দৃষ্টান্ত ভাল হইল না, তথাপি “ভুমি আছ" 
বলিবামাত্র শরীর ছম্ ছম্ করিবে, কেহ কাঁছে আছে ইহা যোৌঁধ হইবে । 
সমস্ত আকাশে তুমি ব্যাপ্ত আছ এবং আমার আক্মাতে তূমি আছ এ 

ছুইয়ের গ্রভেদ আছে | একটি পরিব্যাপ্ত অপরটি সঙ্কীর্ণ | তাঁহার 
মধ্যে আমি, আমার মধ্যে তিনি । “তুমি আছ ইহা বারবার 

উচ্চারণ করিতে হইবে! কোঁন একটি স্থান নির্দেশ করিয়। বলিতে 
হইবে, এ তুমি আছ! কখন উর্ধেষ কখন সম্মখে কখন পার্খে। 

সত্যস্বরূপের সাপন!র পুর্ণভাই দর্শন | সেই দর্শন ভিন্ন বিশ্বাস স্থায়ী 
হয় ন1। সত্যস্বরূপের সাধন নিশুণ, ইহাতে কোন গুণ আরোপিত 

হইবে ন॥ নিগুণ সত্ভাঁর ধ্যান করিতে হইবে | ইহ সফল হইলে 
উহাতে মঙ্গল দি স্বরূপ দর্শন সহজ হুইবে। 

৩ জআাঁধনের সময় মন চঞ্চল কিম্বা ইন্দ্রিয় প্রবল হইলে সাধন 

ভক্গ হয়॥ ইহাকে পোষণ না করিয়া “দূর হু” ৰলিয়া তাঁড়াইতে 

হুইবে। মনস্থির ন। হইলে সংবস্ হয় ন|| জাঁধনের সময় চারটি 



2০ পরিশিষ্ট 

বিষয় স্থির রাখিতে হইবে | 0) স্থাঁনঃ ২) আনন, (৩) শরীর, ৫) মন। 

স্থান ৪ আনন নির্দিউ চাই শরীর পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইলে 

চিত্ত অস্থির হয়” এই জন্য একভাবে বদিতে হইবে। স্থান আসন 
শরীর স্থির হইলে মনও কতক পরিমাণে স্থিরহর। মনস্থির না হইলে 
সাধন হয় না। 

৪ | সংদাঁর ও আমাজিক প্রতিবন্ধক সাধনের অধান শক্র। 

সংসারের ঠিক বন্দোবস্ত অশ্ে না করিলে আাধনের ব্যাঘাত 

হয়। ফাঁন।জিক ব্যবহারে, কার্ষে ও বাক্যে নিলিপ্ত থাকিতে 

হইবে | 
৫ | ভভ্ভি পাঁপ পণ্যের অতীত। পাঁপ নষ্ট হইয়া পুণ্যের উৎ- 

পত্তি হইলে পরে সেই পুণাভূমিতে ভক্তির উৎপ্তি হয়। ভক্তি 
সত্যের উপর রং দেয় মন্ততা প্রেমের ফল। ভক্তির হেতু বাকুলত | 
ব্যকুলতর হেতু নাই, এই জন্য ভক্তিকে অহৈতুকী বলে । আমর 

কিছু ভাঁল লাগে নী, এই ভাঁবে ভক্তির আর্ত | আমার ভাল লাগে 

এই ভক্তির অবস্থা । 

৬1 ভক্তি পাপ পুণের অতীত হইলেও ভক্তির আব!র পাপ 

পুণ্য আছে। শুক্কতা ভক্তির পাপ, প্রেম ও মন্তত ভক্তির পুণ্য | 

হৃদরপ্রস্তরকে ব্যাকুল ক্রন্দনে বিগলিত করিতে হইবে । ব্যাকুল 
ক্রন্দনের জলে হৃদয় উর্বর হয় না, প্রেম ও আনন্দজলে হৃদয় উদ্যান 

উর্বর হয়। সেই উদ্যানে বিবিধ পুষ্প প্রস্ফটিত ছইয়] থাকে । অইৈহ- 
তুকী ভক্তির ক্রন্দনও অহৈৈতুকী। সাঁধনভক্তির উপাঁয় দাঁধন। 

৭। যোঁথের সাধন মৃত্তিকার উপর; ভক্তির সাধন জলের উপর । 
দৈব ও সাধন ছুই উপায়ে ভক্তি লাভ হয়। দেবদত্ত যে ভক্তি ভাহ! 
আধন দ্বার)? রক্ষিত হয়। আধনের উপর নির্ভর ন1 করিয়। সাধন 

করিবেঃ দেবপ্রসাদের উপর ফলের প্রত্যাশ? রাঁখিবে। উভয় উপায় 
শিরোঁধার্্য | দেবপ্রসাদ্দ বায়ুর ন্যায় কখন কৌঁন্ দিক হইতে আইসে 
তাঁহাঁর স্থিরত1 নাঁই, কিন্ত সাধনের দ্বার এ বাযুকে নকল দিক হুইতে 
প্রতীক্ষা করিতে হইবে । ৭ 
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৮| ভক্তি দেবপ্রসখদে হইলেও তাহার জন্য সাধন চাই, কিন্তু 

সাধনের জন্য উর্খরের নিকট দাওয়া কর।উচিত নয়। সাধন কর, 

পরে যথানমময়ে তিনি ফল দিবেন। তিনি ফল না দিলেও সাধন 

করিতে হইবে। যখন ভক্তি আসিতেছে ন॥ তথন জানিবে যে অতান্ত 

অবটিবে | তাঁহার জন্য র্যাঁকুলত চেষ্ট৭ চ1ই। এই জন্য ভক্তি প।ইলেও 

লীভ, না পাইলেও লাভ । 

৯। “সত্যৎ শিবৎ সুন্দরং” ভক্তির বীজ মন্ত্র। সত্যসাধন যোগ ও 

ভক্তির সাধারণ ভূমি, শিবহ ও স্ুন্দরৎ ভক্তির বিশেষ সীধন। স্বৃতিও 

দন শাস্ত্রের কথ। শুনিয়াছ | এ ছুই শাস্ত্র শিবৎ অর্থাৎ মঙ্গল ভাবের 

সাদন। উশ্বরের দয়] ছুই কণার সাধারণ এবহ বিশেষ । অন্ন পন 

জল বায়ু ওষধ পথ্য পভৃতি সাধাঁরণ। নিজের প্রতি বিশেষ দয়াকে 

বিশেষ বলে। এই ছুই দয়খ স্মরণপর্ধক কৃতজ্ঞতার সহিত উর্শবরকে 

ভালবাসার নাম স্বৃতিশান্ত্র। প্রতিদিন জীবনের বিশেষ ঘটনা্মরণ 

করিয়। ও লিখিয় ক্লুতজ্ঞত1 ও ভাঁলবাঁসা সাধন করিতে হুইবে। তুমি যদি 

কখন মানুষকে ভালবাসিয়া খাঁক, তাহ? হইলে অবশ্ঠ জান কিরূপে 

ভারলব।দিতে হয়। ঘিনি উপকার করেন তীহাঁকে ভালবাসা যায় | 

তশহুাঠকে দেখিলেই ভখলবানস। হইবে | ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিয়া 
এবং তাঁহাকে দেখিয়া? ভাঁলবাঁসিভে হইবে । প্রথমে স্মরণ করিয়! 

ভালবধন, পরে দেখিয়। ভালবাসা । যখন তিনি দর্শন দেন তখন আর 

উপকার ম্মবণ করিতে হয় নখ, দেখিবামাত্রই ভালবাসা উপস্থিত হয়| 

ইহছাঁকেই দর্শনশাস্্র বলে। 

১০ | গ্রেমময়কে দর্শন করিয়। যে ভালবাস। জন্মে তাহাঁর হেতু 

নাই । দর্শনের প্রেমের নিকট স্মরণের প্রেম নিকুষ্ট, কারণ শেষোক্তটি 

হেতুমুলক। চন্দ্রের উপকার স্মরণ করিয়া কেহ তাঁহাকে ভীলবাঁসে না 

তাঁহাকে দেখিলেই ভালবধস। উপস্থিত ছয় | প্রথমে দর্শনগ্রেমে হৃদয় 
আর হয়, পরে তাহ ঘন হইর1 মেঘের ন্যায় হয় অর একটু ঘন হইলে 

তখহা হইতে অশ্রুরূপে বারিবর্ষণ হয়| তীহাঁকে দেখিয়া যদি অশ্রপাঁত 

ন] হয়, তবে তাহা সম্যক দর্শন ছে । ভিতরে ভিতরে প্রেম বদি 
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হইয়। থাকে তাঁছ। ঘন প্রেম নছে। অশ্রচকে সামান্য মনে করিও না, 
একটুকু অশ্রু একটি মুক্ত। অপেক্ষাও মুলাবান্। 

৯১। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়| পুর্ণিমাতে কটালে বান 

ডাকে । জল নদী খালে এপরবেশ করে, শুহ্ষভূমি প্।(বিতহয়॥ সেঈরূপ 

হৃদয়াকাশে প্রেমচজ্র উদিত হইলে জোয়ার হয়, পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বান 

ডাকে |! তখন হৃদয় প্রাবিত হয়, পাপরূপ বে ময়ল। জমিয়াছিল তাহ? 

ভাটির] যায়, কিন্ত ইহীতে খুব নীচেকার পাপষায় ন।। ছোট ছোট 

খালে জল দেখিলে জাঁনা যায় জোয়ার হইয়াছে, তেমনি অঞ্তপাছ 

হুইনত দেখিলে মনে হয় হৃদয়ের মধ্যে জোয়ার আন্যাঁছে | 

৯২। প্রেমচন্দ্র ষতই দেখিকে ততই হৃদয়ে জোয়ার হইবে ও বন 
ডাকিবে। এইক্সাপ ক্রমে হছদয় নরম হইয় উর্দরখ ছইবে | হোই 

উর্দরা ক্ষেত্রে নাঁনাপাকার স্বীয় পুস্প্ ফুটিতে থাকে 1 ভন্ভতিত 

উচ্ছঁসে হৃদয় আখর্র হইলে বিনয় দীনতা ও দর এই তিনটি ফুল 
ফোটে । তখন হৃদয় উদ্ঠাঁনের ন্যায় হয়। অহঙ্ষাঁর, স্বার্থপরত 

ও ধনশীবর্ব ভক্তির শত্র । অহং ভাঁবকে ত্যাঁশী করিয়া বিনয়ী হইতে 

হইবে | ঈশ্বরকে রাঁজটিংহাীসন ছাড়িয়। দিয়] নিজে ফকিরী বেশে 

উ।হছবর চরণ সেবা করিতে হইবে! তাছণকে সব্ধস্ব জানিয়া অকিঞ্চন 
হইতে হইবে । যখন প্রেমময় ঈশ্বর অন্তরে প্রবেশ করেন, তীহাঁর 
সঙ্গে তখন সমস্ত জগৎ গ্রবেশ করে । ঈশ্বর দেন, ভক্ত শ্রহণ করেন, 
ভাঁছা পুনরায় তিনি জগৎকে বিতরণ করেন । 

১৩ দৃরবীক্ষণের ছুই দিকের কাঁচে যেমন নিকট ও দূরের পদার্থ 
ছোট ৩ বড় দেখায় তেমনি অহঙ্কার কাচে আপনাকে দেখিলে বড় 

দেখায়, বিনয়ের মধ্ো দিয়া দেখিলে ছোট বোধ হয়। জশ্বর সমস্ত 

কাঁজ করেন, ভক্ত বসিয়! বসিয় দেখেন । শিবং সাধনে মন মুর্ধ হইলে 

ভক্তির তৃতীয় পরিচ্ছেদের আ'রস্ত হয়। 
১৪। সুন্দরের সপন স্বতন্ত্র নহে । ইহ? শিব সাধনের ফল। 

পম ঘত ঘন হুইবে তত ঈশ্বরের সৌন্দর্য হৃদয়ছ্গম হইবে। দে 
মৌন্দষে; মন মুগ্ধ হয়, কিন্ত চেতন? থাকে । হাহ্য ক্রন্দন হুত্যাদি 
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করিলেও ভক্তের জ্ঞানচক্ষু অনিমেষে প্রেমচক্দ্রকে দেখে । নর্তকী 
যেমন মস্তকে কলনী ঠিক রাখে, ভক্তও তদ্রপ 1 বাস বস্তুতে তাহার 

সৌন্দর্ধ্য "প্রতিভাত হয়। 

১৫| উশ্বরদর্শনে অশ্রে মন মুগ্ধ হয়, পরে তাহা শরীরে এমারিত 

হয়| আজ্ঞনত। মন্তত] নছে,ঃ ভক্তের একটি নাম চৈতন্য সেই। 

সুন্দর পুকষকে দেখিয়া! মুগ্ধ হইয়া জ্ঞানপর্ষক ভীহাকে দেখা ওাকত 

মন্ততী। প্রক্কুত মন্তত। জীবনে মপূর ভব পারণ করত স্থায়ীভাবে 

এ কতর। কখন কর্কশতব কখন মন্ততী, ইহাঠিক নহে; জীবন 
শ হইলে ভক্তের বাক্য ও ব্যবহার মধুময় ছয়। ব্রক্ষের শাখায় জল 

টি ত।ছ4 সজীব হয় মণ, মূলে জল দেওয়া গ্রয়োজান ; তডরপ হৃদয় 

মনত হইলে জীবন নরম হয়না । মাদকসেবী যেমন প্ে।য়া গিলিয়। 

ফেলিয়। নেশার জমাট করে, মেইরূপ জীবনকে মণ্ড করিবার জন্য ভাব 

ভিতরে পোষণ করিতে হইবে । 

১৩ 1 মন্ততা যেমন শরীরে কিশ্ব। ভাবে নহে, জীবন; ভেমনি 

বাছে।পায়ে ষেমন্তভা হয় তাহা দর্শনমূলক নহে, অনস্থামুলক। তাহা 

স্রঁয়ী হয় নাী। ভআতভএব জন মন্তত। অপেক্ষা! নির্জন মন্ততাই একুত | 

নির্জনে প্রেষচক্দ্রকে সিরা মন রা হয় | ইহ স্ছায়ী এবং দর্শন- 

মূলক । স্ুতর।ৎ নির্জন প্রমন্ততাই ঠিক। 

১৭1 মর্ততা ও মিতা এক | ঈশ্বর মি কি না আস্বাদন না 

করিলে তাহ জানা যাঁয় না| মন্ততাঁর সময় তাহার পানে চ।হিলে 

মিতা হয়) এ নিষয়ে সাবধান, মিথ্যা কণ্পন। যেল না আসে। 

মিন্ট না লাঙিলে “দয়াময় কি মধুর নম?” বলিবে ন|। জ্ঞানী চিনিকে 
ঘিষ বলিতে পারেন, ভক্ত আশস্বাদন নল করি তাহ বলিতে পরে 

না| মিউত ভোঁথী কর। আর জ্ঞানেতে ঈশ্বরকে মি বল। ইহার মধ্য 
স্বর্গ মর্ত্য প্রভেদ | মন্ততীবিষয়ে নিজের পাতু বুঝিবে। কখন আসে 
এবং কখন তাহা? ছাঁড়িয় যায় বুবাতে হইবে। অনিচ্ছেদে ব্রহ্মরস 

কোটির কোটি মধ্যে এক জন পাঁন কুরে । যখন মিষউত। ভোগে বঞ্চিত 

হুইবে, তখন ছুঃখিত হইবে, ব্যাকুল হইবে । বলিবে, আমি পাথর 
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থাকিব ন। জল হইব, প্রেমিক হইব | ক্রমে বিচ্ছেদ অপ্প ছইর? মত্তত। 
অধিক কাল স্থায়ী হইবে । যথার্থ মন্ততার মিষ্টতা আনেক ক্ষণ থাঁকে। 
বখন মিষ্ট ভা এবং কখন তিক্তত! অতুল তাহা অনুধাবন করিবে। 

১৮। ভন্ভি স্বাভাবিক, এইজন্য ইহ! সুলভ এব ভুল্পভি।| স্ুলভ 

এই জান্য যে, ভক্তি-উত্তেজক ব্যাপারের মধ্যে হৃদয়কে রাখিলে ভক্তি 
হুয়। দুন্ুভ এই জন্য যে, ভক্তি এত কোমল যে, একটু আঘাত 
লখগিলেই উহ? নষ্ট হয়। ভক্ত চটেন না, কিন্ত ভক্তি সহজে চটিয়! 
যাঁয়। চক্ষুতে জখমান্য কুট? পড়িলে ব্যথিত হইতে হয়, ভক্তিও 
তেমনি | মন্ততাও এইরপ শীত হয় এব শীত্বে যায়| ভক্তিকে সমগ্র 

হৃদয় দিতে হইবে । ভক্তি যখন বাড়ে খুব বাড়ে, কিন্ত একবার 

ভাঙ্গিলে শীস্ গড়ে না । ঠিক যেন কাঁচের মত, ঠিক যেন ছুগ্ধে 

শ।(রেংচনা । অতএব ইহাকে কোনরূপ বাঁধ। দিবে না| ঈশ্বরকে এবং 

ত€সন্বন্ধীয় সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তকে ভাল বাসিবে। এক শৃগ্জলে সমস্ত 

বাধা থাকিবে । তখন ভীহার নাম মি হইয়। যাইবে; অকলই 
মধুময় ভাব ধারণ করিবে । 

১৯ | নাম অমুল্য ধন। বস্ততে প্রেম হইলে, তাঁহার নামে প্রেম 
হয়| বস্তু ছাড় নাম নহে, নমামহছাড়। বস্ত্র নছে। এইজন্য ন।মেতে 

মন্ততা হয়। বস্ত্র যেমন গুণ নামের তেমনি আকর্ষণ । কেহ কেহ 

বলে, নিকৃষ্ট সাধকদিগোের জন্য আগে নাম সাধন আবশ্ঠযক। যে বস্তুর 
মহিমা বুণ্ঝয়াঁছে, সেই নামের মহিমা বুঝিতে পীরে । আগে বস্ততে 
তম হইলে পরে তাহার নামে প্রেম হয়। ভক্তের পক্ষে নাঁমসাঁধন 

উশ্বরদর্শন অপেক্ষা হ্যান নছে। পরিত্রাণের আশায় বিশ্বীদ ও শ্রদ্ধ!র 

সছিত নাম গ্রহণ করা বিশ্বাসীর পক্ষে আবশ্যক, কিন্ভ ভক্তকে ভক্তির 

সহিত নাম উচ্চারণ করিতে হইবে | তোমার পক্ষে আগে দর্শন, 
পরে নামে মভ্ততা। প্রেমৌচ্ছীস নাই, অথচ জগদীশ্বর জগদীশ্বর 
বলিয়া ডাঁকিতেছি, ইহ] ভক্তিশাজ্ের বিকদ্ধ ক | 

পপি শ০০ 

» কবীর এ সম্বন্ধে যাহ? বলিরাঁছেন তাঁহ? উপরোক্ত বাকোর সহিত 
এক। “পণ্ডিতের যে বাঁদানুবাঁদ করেন তাহ? মিখ্য। রাম বলিলেই 
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২০| জীবে দয়! ভক্তিশাজ্ত্রের একটী প্রধান আদেশ? শিবং 

এর প্রতি এপ্রম হইলেই তীঙ্ার নামে ভক্তি এবং জীবে দর বর্জিত হয়| 
ব্রক্মধনুরবগের প্রতি ঘনানুরাগ হইলে ভীহার নামে ভক্তি ও জীবে 
দয়! ঘন হয়। পরোপকারেতে অহঙ্কার আছে, অতএব ভাহ। করিবে 

ল1। পরেধপকাঁর যিনি করেন ভীহার অন্যকে নীচ মনে হয়, এই জঙন্ক 

ভক্কিশান্দ্রে উহ? নিষিদ্ধ । কিন্ত ইহাতে পরসেব আছে । জীবে দয়! 
অর্থ পরসেবণ। সেবিত উচ্চ ও সেবক নীচ হন | ভক্তের স্থাঁন পরপদ- 

তলে | মনুব্যের মধ্যে ত্রন্ষের গন্ধ আছে বলিয়। তাহার প্রতি প্রেম 

হয়; কোন গুণের জন্য নয়। এক জলের অনেক দোষ থাকিতে পারে 

কিন্ত তথাপি নে প্রেমীস্পদ। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বস্ধরূপ একটু চিনি 
ভীহ্াতে আছেই আছে । চীরিদিকে উচ্ছের ক্ষেত, মধ্যে একটু আখ, 

চারিদিকে তিল্ত, মধ্যে একটু মিষ্টরস। ভক্তের প্রতি ভক্তের আরও 
অধিক প্রেম । জীবে দয়! ব1 প্রেম, ইহার সাধারণ ভুমি সম্পর্কমূলক, 

শুণমূলক নহে | জীবে ঘন দয় নখ হইলে নামেও ভক্তি হয় নাই জানিবে। 

জীব আমশর গত, তাহার সেরীয় আমার পরিত্রাণ হইবে, ইহ? 
একটি বিশ্বাসরাঁজ্যের কথ 1 পুণ্য হুইরে বলিয়। পরদেব। করিবে । পিতা 

মাত ঘেমন মিশুণ কগ্ন সন্তানকে ভখল বাজেন, তন্বনায় পররসেব । 
প্রেমের কেন ছেতু নাহ | শুফতাঁসত্েও যেমন বিশ্বাসের অহ্িত নাম 

যদি লোকে পরিত্রধণ পায়, তবে খাড় বলিলেই মুখ মিষ্ট 

হুইক্ডে পাঁরে। ঘদি অগ্ি বলিলে পা দগ্ধ হয় ওজল বলিলে তৃষ্! 

নিবলণ হয়, আর ঘদি ভোজন বলিলে ক্ষুধা! নিবৃত্ত হয় তবে রাম 

বলিলেই লোক নিস্তার পাইবে । দর্শন ও প্পর্শন না করিয়। কেবল 
নাঁমেধচ্চারণ করিলে কি হয় £ ধন বলিলেই যদি ধনী হয় তবে আর 

কেহ নির্দন থাঁকে না। মনুষ্োর সঙ্গে শুক পক্ষী হরিনাম করেঃ কিন্ত 

সে হরির মন্ছিমা জনে না। যদি কখন ০ জক্দলে উাড়িয়। যায় তরে 
আর হরি স্মরণ করে ন11 বিষয়মায়ণসংযুক্ত দেহই সত্য, এই রুথ। 
বল? হুব্ষিভক্কি জনের পক্ষে হান্ডের বিষয় ॥ কবীর কছে “রামভজন নঃ 

করিলে বাঁধা পড়িয়া যমপ্ু'রে ব1ইবি'।”৮ | 

২৪ 



৪৬ পরিশিষ্ট । 

সাধন করিবে, তেমনি প্রেম নথাঁকিলেও বিশ্বাসের মহিত আপনাকে 

শুদ্ধ জানিয়। ব্রাহ্মণবোধে সকল মানবের লেবা করিবে ॥ 

২১ | পরলেবার জন্য দুই বল তোমার সহায় । এক আন্তরিক 

প্রেমের বেগ, অপর পরসেবয় পরিব্রাণ,»ঃই হাতে বিশ্বাস | সন্তানের 
প্রতি মাতার যেমন টাঁন স্বাভাবিক ঈশ্বরসস্তনের প্রতি তেমনি 

ভক্তের টন | যখন প্রেমের টান হইবে তখন তাছ? দেখিয়। আশ্চর্য্য 

হইবে । জর্দত্র ধাহাঁতে সেই প্রেমের বেগ হয় তাহা করিবে । এই 
যোগের সঙ্গে পরিত্রাণের আশ বিশ্বাসের যোগ হইলে প্রভূত বল 

বৃদ্ধি হইবে। পরিত্রাণ হইবে এই আশ থাকিলে মানুষ সকল কাধ্যই 

করিতে পারে । ভক্তি বিনয়ের সহিত পরসেবা ন। করিলে ধর্ম হয় 

ন1। কাঁহাঁরে। কিছু সেব। করিয়া! যদি শরীর মন মণ জড়ায় তবে 
তাহ ঠিক নহে । পরিত্রাণ পাইব এইরূপ বিশ্বাসে যদি সামান্য কীর্ধ্যও 
কর, ভাহাঁতে পুণ্য হুইবে। স্বাভাবিক স্সেহের অনুরাগ আবার 
বিশ্বীস মুলক অনুরাগী অপেক্ষ) বেশী । কিন্ত তোমাঁর নিকট ছুইটি 
বল আণনসিবে। সেবায় ছোট বড় লাই | সেবায় পরিত্রাণ, এই 
বিশ্বাসে জগতের লোকের সেব1 করিবে। ভালবাস একটি সাধারণ 

ভাঁব, পীত্রবিশেষে তাঁহণর সঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তি ন্নেহ মিশ্রিত হয়। 

সন্তানের কোন অভাব দেখিলে মাতার স্তনে যেমন হপ্ধ আসে, 

জীবের দুঃখে ভক্তের তেমনি দয়? হইবেই হইবে । 
২২1 চক্ষু ( বিশ্বান চক্ষু) ভক্তির যক্ত্র। বস্তু না! দেখিলে ভক্তি 

হয় নাঁ। ভক্তিরাঁজ্যের দ্বার চক্ষু | চক্ষুর দ্বার) ভক্ত ও যোগী ঈশ্বরকে 
দেখেন | যোখের দেখা কেবল “তুমি আছ” | কিন্ত সাদ। চক্ষে 

ভক্তি হয় না। সজলনয়ন না হইলে ঈশ্বরের প্রেম পুণের রৎ এতি- 

বিশ্বিত হয় না। ক্রমে সেই জ্ঞলে সমস্ত ভাদিবে। রূপের ভিতর 
সৌন্দর্য্যমাঁধুরী না দেখিলে ভক্তি হয় না। যতক্ষণ দর্শন না হয় 
কিছুতেই ক্ষান্ত ইবে ন1। শীঘ্র শীত্র যাছাঁতে প্রেমাস্র আসে তাহ1 
কর। নিরীক্ষণ করিতে কট্রিতে আঠার মত একটা বস্ত্র চক্ষের সঙ্গে 
রূপকে বন্ধ করিয়। ফেলিবে। 
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২৩। ঈশম্বরদর্শন যোগীর লক্ষ্য, ভক্তের উপলক্ষ | দর্শনের জনা 

দর্শন ভক্কিশ্ান্সে নিষিদ্ধ। প্রত্যেক বার দর্শনে ভক্তের অনুরাগ 

প্রেম উদ্বেলিত হইবে ॥ উচ্চে ভক্ত বিনি তীহাঁর দর্শনমাত্র ভক্তি উথ- 
লিত সয়! একবার দেখিবামাত্র যদি তেমন ভাব ন। হয় ভবে ভক্তচন্ষে 

দেখ! হয় নাই। ভক্তিশাক্ত্ে দর্শন অপেক্ষা ভক্তি উৎকৃষ্ট / বলিতে 
পার, ভাবে মন মগ্ন হইলে কি দর্শন হয় না? মত্ততাঁর অবস্থণয় দর্শন- 

হত্রটি ধরিয়! রাখিবে। কিন্ত তখন দর্শনের কথা ভাবিবে ন। যেমন 
একটি যন্ত্রের দুইটি মুখ, এক দিক্ ব্রহ্মরূপে মগ্ন অন্যদিকে যেন উৎস 

হইতে জল উঠিতেছে | দেখ বন্ধ হইলে জল উঠিবে না। কিন্ত 
দর্শনের দিকে খেয়'ল রাখিবে না। এক বার দেখিয়াই ভাবসগণরে 

ডুবিবে | বস্তু এক দিকে, ভাব এক দিকে । বস্তুর প্রতি অনেক দৃষ্টি 
যোনীর ধর্ম, ভাঁবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তের ধণ্ম | যো বস্তপ্রধান, 
ভক্তি ভাবপ্রধান। «“ এই তুমি ৮ ইহা? বলিতে বলিতে ভাবের প্রাৰল্য। 
এই প্রাবল্য স্থির কি অস্থির, কিরূপ হ্রাস রদ্ধি, পরে বিবেচ্য | 

২৪ পুণ্ভূমিতে যোগ ভক্তি জ্ঞাঁন সেব! প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 
পাপের লেশ মাত্র হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিবে ন।। যাই পাপ 

প্রলোভন আসিবে অমনি প্রভূত তেজে “দূর হু”, বলিয়া তাহাঁকে 

বিদায় করিয়। দিতে হইবে । পাপকার্ধয পাপ কথা বিনাশ করিয়। 

চিন্তা হুইতেও পাপকে তাঁড়ণইতে হইবে । অতএব পুণ্যসঞ্চার কর, 

জিতেন্দ্রিয় হও । পুণ্যের দ্বার)? জ্যেখতিম্মান্ হুইয়। জীবন যাপন. 

করিবে । ব্রতধারী পবিত্র চিত্ত বলিয়। অন্য হইতে লোকে তোমাদিশকে 

ভিন্ন করিয়! জানিতে পারিবে 

২৫। সংসশর-বাসনাশৃন্ত হুইয়! উশ্বরস্পৃহাকে বদ্ধি করিবে । 
পার্থিব স্খবাসনা থাকিবে না| বাঁসনাবর্জ্ধিত ব্রতপাঁরী বলিয়খ 

সাধারণ হইতে তোষাদিশকে বিশেষ করিয়া বুলিতে পারিবে | 

সংসারী ও ব্রতহীনদিশৌর সঙ্গে ব্রতধারীর বিশেষ পার্থক্য খাকিবে। 

যদি সে পার্থক্য বুঝ] ন)? যাঁয় তবে ব্রতপালন সম্বন্ধে সন্দেহ হুইবে। 
সমন্ত বাসন ত্যাগ, অপ্পে সন্ভন্টি ও বৈরাঁগ্য, এই সকল ব্রতপালনের 
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লক্ষণ | সংসারের ধন মান সুখের লোভ পরিত্যাগ করিয়। জ্বণর্শর 

ধনের লোভে প্রলুব্ধ হইতে হইবে । বাঁসনীকে নির্মল করিতে হইবে | 

অধুনাঁতন উল্লিখিত ধর্শমসম্প্রদায়ের মত; বিশ্বাস ও কার্ধ্যপ্রণালী 
সাধারণতঃ ধর্মীন্সন্ধিৎন্ ব্যক্ভিম?ত্রেরই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছে, 
ইইশদের ভিতর যথেষ্ট উৎসাহ আন্দোলন জীবনীশক্তির চিহ্রও পরি” 

লক্ষিত হয়; এই জন্য আমার ইচ্ছ? হইতেছে ভক্তিচৈতন্যচক্ত্রিকাঁর 

পাঠকগণকে এ বিষয়ে যত দূর আমি অবগত হুইয়াঁছি তাছ। শুনাঁই। 
ভক্তিবিষয়ক ইতিহাসের শেষ পরিচ্ছেদরূপে উহ আমর নিকটে উপ- 

স্থিত হইয়াছে । ইহ আলোচন। ও অনুধাবনের বিষয়ও বটে। কারণ, 
পৃথিধীর সমুদায় ধর্মশীজ্স এবং দাধুগণ ইহার মধ্যে আমিয়। 
পড়িয়াছেন | ভরসা করি, এখানে ব্রহ্মনভ?র মত, বিশ্বাস, কম্মকাণ্ড, 

ভজন ও নসাধনপ্রণাঁলী সংক্ষেপে বিষ্বত করিলে কাহারে। ক্লেশকর 

বোধ হইবে না 

প্রায় অর্দ শতাব্দী গত হইল স্ুবিখ্যাত রাঁজ। রামমোহন রায় 

কনিকাত! নগরে ব্রহ্মনভ। স্থাপন করিয়া বেদাস্ত প্রতিপান্চ এক 

নিরাকার পরব্রক্ষের উপাসন৭ বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং হিন্দুশাস্ত 
পাঠ করিতেন । ভীহা'র মৃত্যুর পর এসিদ্ধ পিরালী বংশীয় দ্বারকনাথ 

কাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এহ সভার ভর গ্রহণ করেন 

এখং বৈদধস্তিক ব্রক্মবাঁদের সঙ্গে অপেক্ষান্ধত সরস উপাসনা আরাধন1 

প্রচলিত করেন। ইহার জীবন .খধিদিগের ন্যায় অভি মহুৎ্। দেখিলে 
প্রমাণ করিতে ইচ্ছা! হয়। রামমোহন রাঁষপ্রতিষ্ঠিত শুক্ব ব্রহ্মজ্ঞানকে 

দেবেজ্দ্র বাবু উপাঁসনাদিদ্বার। অনেক পরিমাণে হৃদয়গ্রাহী করত 

ভাহার প্রবর্তিত ধর্মকে কতক পরিমাণে ইনি উন্নভ এবং বর্ধিত করিয়? 

কিছু দিন সভার কার্য চাঁলীইয়খছিলেন। এক্ষণে ইনি অভি প্রাচীন 
ছইয়শছেন, একাঁকী পর্ধাতে অরণ্যে বজিয়1 যোগ ধ্যান করেন। ইহার 
কতিপয় কর্মচারী আছেন ভীঁহাঁদের দ্বার]? সমাজের নিয়মিত কার্য 

এক্ষণে সাঁখিত হয়। শ্রই মহাতয্সীর পর রাঁসফমল সেনের পেখত্র এই 
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ধর্ম এবৎ সভাকে বিধিপুর্ববক সংক্ষান্ এবং কার্যকর করিয়া তুলিক়া- 

ছিলেন। এক্ষণে ইহ! একটি ধর্ম্মসল্প্রদায়ের মধ্ো গণ্য হইয়ীছে। কেশব 

চক্র সেন যে সকল ধর্শমত এবৎ সাধনানুষ্তান এচলিত করিয়াছেন 

তাহণর মধ্যে বিচিত্র অদ্ভুত ভাঁব দেখিতে পাওয়। যাঁয়। যাহার! 
ভিতরকবখর সকল কখণ? শুনেন নাই তাহাদের পক্ষে ইহ1 এক নুতন বিধ 

অদ্ভুত ধর্ম বলিয়। প্রতীত হইবে । বর্তমান সময়ে শেষোক্ত ব্যক্তিই 

পৃথিবীর মধ্যে সরব্বাত্র পরিচিত * আমি যাঁহ।, কিছু লিখিতে প্রব্বত্ত 

হইতেছি সে মত্ত আয় তীহারই প্রচারিত মত ও বিশ্বীন। নিম্নলিখিত 

হতন শ্লোকটির দ্বার এ ধর্মের সাধারণ ভাঁব অভিব্যক্ত হইয়াছে ।__ 

“ন্িবিশালমিদৎ বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরৎ | 

চেতঃ জ্জুনির্মল্তীর্ঘং সত্যং শাকজ্্রমন শ্বরৎ ॥ 

বিশ্বাসোধর্মমুলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনৎ। 

ন্বার্থনাশভ্ত বৈরাগ/ৎ ব্রান্ষেরে বং প্রকীর্ত্যতে ॥ 
এই সুবিশাল বিশ্বই বর্ষের পবিত্র মন্দির, নিশ্মল চিত্তই তীর্থ, 

সত্য অবিনশ্বর শজ্্, বিশ্বাস ধর্মের মূল» প্রীতি পরম সাধন, স্যার্থ- 
নাশই বৈরাগ্য, ইহ? ব্রাক্ষশণ বলিয়। থাকেন । 

নিম্নলিখিত মতগুলি হইদের সাধারণ মুল মতঃ ইহাতে বিশ্বাসী 

নইলে ব্রান্ম নামের যোগ্য ছওয়া যায় ন1। 

সাধারণ মূল মত। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় নিরাকার চিৎস্বপূপ, তিনি 

অনন্তঃ মঙ্গলপ্বরূপ এবহ পবিত্র | আস্মা অমর», মৃত্য কেবল শরীরের 

বিয়োগ, পুনর্জন্ম নাই, পরলোঁকে ইহ জীবনেরই উন্নতি হয় এবং 

কর্মীনুনারে ফল ভোগ করিতে হয়| ধর্শমশীস্ত্ব_-বাঁহিরের জগৎ এবং 

আ'ত্বানিহিত মহুজজ্ঞান | বাহিরে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি দয়া, এবহ 

অন্তরে স্বভাঁবতঃ ভার অস্তিত্বঃ পরকাল, নীতিবিষয়ক জমুদায় মূল 

সভ্য শিক্ষা কর! যাঁয়। স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান এ ধর্মের মুল) 

ঈর্খর কখন অবগারকরূণপে মানবদেহ ধারণ করেন না| তাহার দেবভাব 

সকলেতে আছে, ব্যক্তিবিশেষে উহ? উজ্ভ্বলরূপে প্রকাশ পায়। ঈশা 

মুল) মহম্মদ নানক চৈতন্য এইরপাঁ বিশেষ ব্যক্তি। তাহার? অভ্রান্ত 
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নিষ্প।প নহেন, কিন্ত সাঁধু৯ এই জন্য ডাছার! সকলের ভক্তি ও কতজ্ঞত1 

ভাঞন। পাপ করিলে তাহার দণ্ড হয়| ঈশ্বর পাঁপীর 

প্রায়শ্চিন্তম্বরূপ এক প্রকার যন্ত্রণা! প্রেরণ করেন, তাহ? ভোগা করিয়! 

জীব তাহার নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থন। করেঃ তদনন্তর উভয়ের 
সম্মিলন হয়, ইহাঁকেই প্রায়শ্চিত্ত বলে। পাপচিন্তাঃ পাপকার্ষ্যের 
শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হুইয়! পুণ্যপথে গমনের নাম মুক্তি, ইহার উন্নতি 
অনস্তভকল। যিনি অসীম আনন্দ ও প্ুণ্যের আকর, জীব তাহাতে 
শান্তিলাভ করিবে, ভীহার সহবাসই ন্বর্গভেশগ | আন্তরিক প্রেম 
ভক্তি বিনয় চিত্তদংঘম ইহাই ইফ্টপুজাঁর উপকরণ । এই পুঁজ) চারি 
অঙ্গে বিভক্ত ঈশ্বরের অনস্ত মহিমা! ও গুণের আরাধনা, তাঁহাকে 

সদ্ররপে ধ্যান, ভীহার দয়শর জন্য ক্লৃতজ্ঞতী, এবৎ পাপ হইতে যুক্তি- 
লশভের জন্য প্রতিদিন প্রার্থন! | নিত্য পুজার দ্বার! আত্মার সহিত 

পরমাত্বার যোঁগসমাধান হয় এইরূপ উপাঁসন+, সাঁধুস্গ, সদ্ত্রস্থ- 
পাঠ, স্য্টীর শেণভ1ও কৌশল দর্শন, নির্জনে উশ্বরচিন্তণ, ইন্দ্রিয়দমন, 

পঁপের জন্য অনুশোচন1,-্ঈশ্বরের ককণার সহিত এই গুলি মিলিত 
হইলে ধর্্মসবধন হয়| এধর্ষে জাতিভেদ নাই, সকলেরই ইহাতে 
অধিকার অছে। বিশ্বান ভক্তি পবিত্রতী যাহার আখছে সেই ঈশ্বর 
কর্তৃক গৃহীত হয়| জাঁতিভেদ বিনাশ করিয়া! সকলকে এক পরিবারে 
বদ্ধ কর! এ ধর্মের লক্ষ্য । অন্যান্য সকল ধর্ম হইতে ইহা! ভিন্ন, কিন্ত 
সম্পূর্ণরূপে কাহারে) বিরোধী নহে । অপর সকল ধর্মের যে অংশ 
সত্য তাহ? ইহার সম্পন্তি। এধর্ম 1নত্যকালের* মানুষের সঙ্গে সঙ্গে 

জন্মিয়ছে এবং বিশ্বব্যাপী । কর্তব্য চতুরব্বিধ ; (৯.) একমাত্র সত্য 
ঈশ্বরকে বিশ্বান, আীভি,উপানলন! ও সেব। করণ | (২) নিজের শরীর রক্ষণ, 
বিদ্যাশিক্ষা। আত্মশুদ্ধি । (৩) অপরের গতি সত্য কথন, অক্্রীকাঁর 

পখজন, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়ব্যবহাঁরঃ পি মাত? ভাই ভখিনী স্ত্রী প্রত্র 

কন্য। এব আ'ত্বীয়দিগ্রকে প্রীতি, ও জগতের সকল নরনারীকে ভাই 
ভঙ্গিনীনির্বিশেষে ভালৰাসিয়। সাধ্যান্ুসাঁরে তাহাদের অভাব মৌচন 

ও হিতসাধন। (৪) পশুপক্ষীদিগের এতি দয়া। 
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বিশেষ মত | ঈশ্বরকে আধ্যাত্মিকভাঁবে বিশ্বামের চক্ষে দেখা 
যা, তাহার "আদেশ অন্তরে শুন] যায়, হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করা 

যায়! তেমন তিনি স্ক্টিকর্ত1, অনন্ত ও জর্ধব্যাঁপী, তেমনি তিনি বিধাত। 
এত্যেকের পিভা? মাতা অভিভাবক, সকলের সঙ্গে তীহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, 

ভাহাঁর ক্পা এবং দৈবশক্তি ব্যভীত কোন কাধ্য হয় ন1। যুগে যুগে 

ভিনি ধর্শমবিধান প্রেরণ করিয়। জীব উদ্ধার করেন। সাধু মহাত্মাগণের 
জীবনে তিনি বিশেষরূপে অকাশিত ॥ তাহার পরিত্রাণের জঅনায় 

হইয়া! জন্মগ্রহণ করেন। ধর্শ্মবিধান তাহার পরিত্রাণপ্রদ মন্দলসস্ক- 
স্পের অন্তর্গত এক একটি বিশৈবক্রিয় | এই ধর্মকে ইহারা «নববিধান” 
আঁখ্য? প্রদান করিয়াছেন | ইহ) দ্বার] ভগবান বর্তমান কাঁলে ভারতে 

ও বঙ্গদেশে বিবিধ লীল1 করিতেছেন এইরূপ ইহাদের বিশ্বাস | এজন্য 

ব্রক্মানন্দজী এবং তীহার পারিষদ ভক্তরন্দ বিশেষরূপে চিক্রিত এবং 

আহুত হুইয়! নববিধি এওচাঁর করিতেছেন। স্বর্থবাসী মহা তআ্াদিগের 

সাঁধুতাঁর অংশাবতাররূপেও ইহার1 অভিহিত হইয়। খাঁকেন। ঈশা 

মুন। মহম্মদ চেতন) শাক্য সক্রেটিশ যণভ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন খখিবন্দ 

এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিখের মহজ্জীবনরূপ পবিত্র তীর্থে গমন করিয়। 
এ সকল মহা'ত্ৰাগণের সাধুত। উপাজ্ভনের জন্য ইহার? ভগবানের 

নিকট প্রার্থন। করেন এবং তৎসঙ্গে অমরাত্স মহাঁজনদিখের বিশেষ 

বিশেষ সদ্গুণের অন্ুকরণপ্রয়াসী হন | হিন্দুদিশের ন্যায় পুনর্জন্ম 
ইইখদের কিশ্বাস নাই | তবে সত্য মঙ্গলভাব সাধুতাকে অনস্ত ঈশ্বরের 

অনন্ত কালের গুণ বলিয়। মানেন, সুতরাং ভক্ত মহাপুরকধদিগের সাধুতা। 

ভক্তি বিশ্বাস বৈরাগ্য প্রেম চিরকালই দেই এক অখণ্ড বস্তু বলিতে ৰাঁধ্; 
হন। যুগে যুগে ধাঁশ্মিক মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মে, কিন্ত তাঁহাদের সাঁধু- 
তব সকল মুলতঃ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, স্তরধং ঘুরিয়। ফিরিয়। পুনঃ 

পুনঃ সেই সমস্ত নিত্য কালের ধর্শভাবই পৃথিবীতে গতায়াত করে, তাহ? 

মূলেতে নুতন নহে, যোগাযোগের দ্বার! নবীভুত হয়, এবং সে ম্ব্গীয় 
বন্ত, মরণশীল ব পরিবর্তনশীলও নহে । এই অর্থে ইহার? আধ্যাত্বিক 

পুনর্জন্ম এক একার স্বীকার করেন বলিতে হইবে । কিন্ত ইহু) আংশিক 



৫. পরিশিষ্ট | 

পুঁনজন্মা, সর্ধবাজীন নছে। এ নকল নিগুঢ় তত্ব বিধান ভাঁরত+গ নামক 

যুশধর্পিতিপাদক হরিলীল। মহাকাব্যে বিরিধ ছন্দোবন্ধে বিবৃত আছে । 

এ জশ্প্রদাঁয়ের মধ্যে ফীহণর1 সাঁদক তাহার? পৃথিবীর যত ভাল মত 
গ কার্ধ্য আছে সকলই আপনার বলিয়া! লয়েন, কিন্ড প্রাচীন হিন্দু 
লাধকদিখের ন্যায় ইহাদের অনেক আচার ব্যবহার আছে। প্রাতঃ- 

স্লান, নামগান, জঙ্কীর্ভন, ধ্যান, উপাঁলনণ, মোখীলীধন, ইক্দিয়দমন, 
নিতা উপাঁসন, পরসেবা, জীবে দয়খঠ স্বপাঁকভেোঁজন, বেদ পুরণ 

ভাগবত বাইবেল্ কোরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ, ভক্তোৎসবঃ সাঁধুসঙ্গ, 

মানসে ভক্তযোগ, সংসার পাঁলন জস্মক্তই আছে । গুহস্থাশ্রমে খাকিয়। 

নির্লিগুভাঁবে ধর্মলাধন করা, পরিবার প্রতিপালন কর। এ ধর্মের প্রধান 

লক্ষণ । এই নিমিত্ত একদিকে যেমন ষোগ ভক্তি সখধন কর্তব্য তেমনি 

যথ। নিয়মে অংসখরযাত্র। নিব্বাহু করাও বিধেয় | দান, উপবাঁল, 

জাগরণ, দরিদ্র ও সাঁধুসেবাঁর বিধি প্রবর্তিত আছে । | 
সাধারণ বাবার । এ ধর্শে কোন বানা বেশভূষ। মাই | মাঁদক- 

সেবন, দ্যুতক্রীড়1, আলস্যে বব সময় ব্যয় নিষেষ | এই নব্য জম্প্র- 
দায়ের সভোরণ বাল্য এবং বহুবিবাহকে পাপ মনে করেন, বিধবা ও 

অক্কর বিবাহ দেন, আহারাদি শন্বন্বে কেন জাতি বিচার নাই, 

পরিক্ষার পুক্টিকারক হয়, অথচ ইক্ক্রিয়কে উত্তেজিত, চিত্তকে অভিমাত্র 

গ্রলুন্ধ না করে এইরূপ ব্যবস্থ! দিয়! থাকেন। নাধক শ্রেণীর মধ্যে 
অনেকে মৎস্য মাস পলা ব্যবহার করেন ল)। তীর্থত্রয়ণ লাই, কিন্ত 

হাটি নদী কানন উপখল ন্ুরেমা স্থ্ইন সকল পর্ষ/টনের ফলবত্বণ ইহার] 

স্বীকার করেন। জ্ত্রীশিক্ষ) দীন নিধি, অবরোধ প্রণালী প্রচলিত 
আছে অথচ নাই । পুজার অশ্রে আছারস্ন্ধে কোন রিখি নিষেধ 

নাই) ইন্দ্রিয়মংবম ও বৈরাগ্যসাধনবিষয়ে কেখন অজ্ষাভানিক সাধন 

দেখা যায় না। পযুক্তহাযরবিহারস্ত” ইত্যাদি শ্লেধকের ইস্টার পক্ষ- 

পাাতী। সাধারণ লোকের ন্যায় আহার, পান্স, নিজ্রা ও সংসশরপণখল 

করেন, গ্কিন্ড খ্বছীশমকে খর্মসীধানের স্থান বলেন, ধর্মমামুনখরে সকল 

কর্্য করিতে চেষ্ট। করেন, সত্য ব্যবঞ্যাকের গতি বিবিশেষ দৃষ্টি রাটতেন | 
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আছাঁর পানের জন্ত ভাঁবিৰে না, কিন্ত যখাসাধা পরিশ্রম করিবে, 

বৈরাগ্য বধয়ে এইরূপ বিধি | স্বজাঁতীয় ভাব রক্ষা! করিয়1 সকল বিষ- 
য়ের স্উন্নতি সাধন এবং রাঁজভক্তি পৌষণ ধর্মনিয়মের অন্তর্থত। 

ইহাদের কয়েক জন ধর্মযাজক আছেন । ভাঁহণদের প্রতি উপদেশ 
যে কেহ কলাকার জন্তস ভাঁবিবে না, কিন্ডু অটল ধৈর্ধ্য সহিযুঃতার. সহিত 
প্রভুর সেবা! করিবে ॥ ইহার! পুস্তক পত্বিকণ প্রণয়ন, উপদেশ দাঁনঃ 

বস্তু তা, শান্ত্রপাঠ, কখকতা নাঁমগীন করিয়! ধর্ম প্রচার করেন। 

এধন্মে সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে জাতকর্্, নামকরণ, খর্খদীক্ষণঃ 
বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং সম্প্রদায় স্থাপন দিবসে বার্ষিক উত্সব, প্রতি দিন 
আহারের সময় ঈশ্বরস্মরণ । এতভ্ডিন্ন গৃহপ্রবেশ ও অন্তান্য শুভকর্থে 

ও গ্কার্ষেয ইষ্ট দেবতার উপাসনণ হুইয়। থাকে । এই সং্প্রদায়ের 
বিশ্তারিত বিবরণ জানিতে ছইলে পব্রাহ্মমমীজের ইতিবৃত্ত” নামক পুস্তক 
পাঠ কর আবশ্যক । কলিখ্র্ে ইহ! একটি বিধাতার অত্যাম্চর্যয 
ধর্মবিধান। হুহীতে জ্ঞাঁনঃ ভক্তি, কর্ম ভ্রিবিধ যোগ একত্রীভূত হুই- 
য়াছে। সপ 
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